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ABSTRAKT 
 

Cílem této diplomové práce je vypracování pasportu zeleně veřejných ploch v obci 

Vřesina u Bílovce. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na 

charakteristiku cílového území a definici pojmů zeleň a management zeleně se zaměřením 

na pasport zeleně. V praktické části je řešen samotný pasport zeleně specializován na 

vytvoření mapových podkladů a základní zhodnocení vybraných dřevin. 

Diplomová práce obsahuje fotodokumentaci a mapy hodnocených ploch zpracované 

v programu ArcGIS. 

 

Klíčová slova: pasport zeleně, Vřesina u Bílovce, veřejná zeleň 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this thesis is to make dendrological evaluation of communal areas in 

Vřesina u Bílovce. 

Thesis is divided into theoretical part and practical part. Theoretical part is focused 

on characteristic of evaluated municipality and on vegetation and vegetation management 

definition, aimed at pasportization. Practical part is focused on making pasportization 

specialized on creating maps and basic evaluation of chosen vegetation components. 

 The part of thesis is also photo documentation and maps created in computer 

program ArcGIS. 
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1 ÚVOD 

Dřeviny představovali v životním prostředí člověka vždy významnou složku. Jejich 

výskyt tvoří základní prostředí člověka, má výrazné zastoupení v ekologickém i 

hospodářském potenciálu krajiny. 

Teoretická část této práce se zabývá pohledem na zeleň, jako krajinnou složku a také 

základními principy péče o zeleň a jejím hodnocením. Touto problematikou se zabývá mnoho 

autorů. Mezi nejdůležitější bezpochyby patří Doc. Dr. Ing. Bohumil Kavka, Doc. Ing. Bohuš 

Piro CSc. a Doc. Ing. Ján Supuka CSc., z jejichž děl bylo citováno. Kapitoly Management 

ploch veřejné zeleně a Pasport zeleně byly zpracovány podle materiálů Pavla Šimka.  

Praktická část byla zaměřena na mapování a vyhodnocování základních vlastností 

dřevinných prvků v intravilánu obce Vřesina. Jednotlivé plochy veřejné zeleně byly vybrány 

na základě konzultace s vedením obce. Nezahrnují tedy zeleň podél toku Porubka a podél 

tramvajové tratě. Tyto prvky spolu s extravilánovou částí jsou hodnoceny v jiné práci.  

Tato část spolu s mapovými podklady a softvérovými výstupy může posloužit jako základ pro 

studium zdravotního stavu dřevin a určení jejich sadovnické hodnoty. 
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2 VYMEZENÍ ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

 
Tato diplomová práce je zaměřena na intravilán obce Vřesina u Bílovce. Sídlo se 

nachází v moravskoslezském kraji přibližně 3 km západně od města Ostravy. Od roku 2007 je 

území obce zařazeno pod okres Ostrava – Město. V roce 2012 počet obyvatel činil 2770. 

Katastrální území má rozlohu 865,4 ha s nejvyšším bodem 383,4 m n. m. (Mezihoří). Obcí 

protéká řeka Porubka s malým přítokem Záhumeníčky. 

 

 
Obr 1: Znázornění a poloha katastrálního území Vřesina u Bílovce, Zdroj: Národní Geoportál 

INSPIRE, [19] 
 

2.1 Přírodní poměry 

2.1.1 Geologická charakteristika 

Ostravská pánev se nachází v karpatské předhlubni mezi dvěma hlavními geologickými 

útvary našeho území Českým masívem a Západními Karpaty. Podloží pánve 

tvoří brunovistulikum s pokryvem hlavně devonských a spodnokarbonských uloženin. Pro 

Ostravskou pánev je velmi důležitý geologický vývoj od paleozoika, konkrétně 
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v karbonu, kdy zde docházelo k sedimentaci a vzniku černouhelných slojí.Karpatská 

předhlubeň byla vytvořena na hranici paleogénu a neogénu za sávské orogeneze. Po ukončení 

orogeneze zde proniklo moře a docházelo k ukládání miocénních písčitých a jílových 

sedimentů (místy vápnitých) až do regrese moře koncem stupně badenu. V následném 

pliocénu se zde ukládaly sladkovodní sedimenty. Dnešní reliéf se začíná vyvíjet od konce 

sp. Badenu. [34] 

 
 

2.1.2 Geomorfologická charakteristika 

Geomorfologické zařazení podle Demka [1] : 

Provincie - Západní Karpaty 

Subprovincie -Vněkarpatské sníženiny  

Oblast - Severní Vněkarpatské sníženiny 

Celek -Ostravská pánev 

Podcelek- Ostravská pánev  

Okrsek – Porubská plošina 

 

Ostravskou glacigenní pánev tvoří roviny až ploché nížinné pahorkatiny. Porubská 

plošina se nachází v západní části Ostravské pánve. Je to plochá pahorkatina, která je tvořena 

souvrstvím fluvioglaciálních písků a štěrků. Ve svrchních vrstvách se nacházejí sprašové 

hlíny. Fluvioglaciální a eolická akumulační plošina byla rozčleněna periglaciálními a 

humidními destrukčními procesy. Reliéf Ostravské pánve má charakter ploché pahorkatiny s 

oblými hřbety. V rozsáhlých nivách řek převládají rovinné úseky lemované strmými, nepříliš 

vysokými terasami. Odlišný charakter má severní a jižní část území. Ostravská pánev je 

typická svým narušením z průmyslné činnosti a množstvím obyvatel. Na jižní části území 

zasahuje do geomorfologického celku Podbeskydská pahorkatina. Ta se vyznačuje vlhkou 

pahorkatinou na měkkých sedimentech, z níž vystupují kopce z pískovcového flyše. [34] 

 

2.1.3 Pedologická charakteristika 

Na území Ostravské pánve jsou nejvíce zastoupeny luvizemě oglejové, typické oglejové 

půdy, hnědé půdy v různém stupni oglejení a nivní půdy v různém stupni oglejení. V menší 
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míře jsou zastoupeny gleje a hně

se na plochách rekultivovaných po d

je častěji zastoupena pouze na T

Odry, Olše a některých jejich p

středně těžké (písčitohlinité, hlinité), mén

pak půdy lehké (písčité, hlinitopís

 

2.1.4 Klimatické podmínky

Vybrané území leží v mírné klimatické oblasti MT10. Tato oblast je charakterizována 

jako mírně vlhkou, až velmi vlhkou, rovinatou až pahorkatinou klimatickou oblastí s

zimou. 

Typickým znakem těchto klimatických podmínek

ovlivněny srážkovým stínem Jeseník

atlantským vzduchem. [28] 

 
Počet letních dnů 
Počet mrazivých dnů 
Průměrná teplota v lednu 
Průměrná teplota v červenci 
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn v zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou

Tab. 1: Klimatické charakteristiky mírn

Obr. 2: Mapa půdních typů s vyzna
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e jsou zastoupeny gleje a hnědozemě. Specifický je výskyt antropogenních p

se na plochách rekultivovaných po důlní těžbě. Kambizem typická, pseudoglejová i eutrofní 

ji zastoupena pouze na Těšínsku. Fluvizem typická i glejová se vyskytuje v

kterých jejich přítoků. Z hlediska zrnitosti složení je nejrozší

itohlinité, hlinité), méně pak půdy těžké (jílovitohlinité, jí

ité, hlinitopísčité). [34], [33], [1] 

Klimatické podmínky 

mírné klimatické oblasti MT10. Tato oblast je charakterizována 

 vlhkou, až velmi vlhkou, rovinatou až pahorkatinou klimatickou oblastí s

Typickým znakem těchto klimatických podmínek jsou malé srážky, které jsou 

ny srážkovým stínem Jeseníků. Srážky zapříčiňují přechody západních front s

MT 10 
40-50 
110-130 
-2 až - 3 °C 
17 až 18 °C 

čním období 400 – 450 mm 
zimním období 200 – 250mm 
hovou pokrývkou 50 - 60 

: Klimatické charakteristiky mírně teplé oblasti MT 10 [28

ů s vyznačenými hranicemi katastrálního území Vřesina u Bílovce, Zdroj
SOWAC GIS, [38] 

obci Vřesina 

                                                                                                4 

. Specifický je výskyt antropogenních půd vyskytující 

doglejová i eutrofní 

šínsku. Fluvizem typická i glejová se vyskytuje v údolí 

nejrozšířenější půdou 

žké (jílovitohlinité, jílovité), ojediněle 

mírné klimatické oblasti MT10. Tato oblast je charakterizována 

 vlhkou, až velmi vlhkou, rovinatou až pahorkatinou klimatickou oblastí s mírnou 

jsou malé srážky, které jsou 

echody západních front s vlhkým 

28] 

řesina u Bílovce, Zdroj: 
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2.1.5 Hydrologická charakteristika 

Území obce Vřesina tvoří východní okraj Oderské nížiny. Na severu se nachází 

Hlučínská pahorkatina. Základním rysem jsou široce zaoblené rozvodní hřbety, plošiny, mírně 

skloněné svahy a údolí. Katastrální území obce je členité, ve směru západovýchodním 

procházejí dvě údolí říčky Porubky a potoka Záhumeničky. Porubka pramení v nízkém 

Jeseníku, na východ od Pusté Polomy, protéká Dolní Lhotou a ostravskou čtvrtí Krásné Pole 

následně pak obcí Vřesina a čtvrtěmi Porubou a Svinovem, kde se vlévá do Odry. 

Povodí Odry je tvořeno dvěma různými územními celky, jejichž odlišnost má zásadní 

vliv na hydrologické poměry a charakter říční sítě. Oblast v severozápadní části povodí patří 

k soustavě Českého masivu. Naopak jihovýchodní část pak k soustavě Karpat. Přirozené 

rozhraní mezi oběma soustavami tvoří údolní niva řeky Odry. Tvořena v nejspodnější oblasti 

ostravsko-karvinskou pánví. Nejnižším místem povodí je soutok Odry s Olší nachází se 

v nadmořské výšce přibližně 190 m n. m. Řeka Odra je dlouhá 854 km z toho na našem území 

112 km a vlévá se do Baltského moře. [44] 

2.1.6 Fytogeografická charakteristika 

Český masiv na Ostravskou pánev nemá téměř žádný vliv, je však silně ovlivněna 

subatlantskou  flórou. Slabě se zde projevují vlivy karpatské. Vzhledem ke geologickému 

složení a husté síti vodních toků a rybníků. Poměrně vysoký výskyt srážek a glejových půd, 

zde v minulosti zřejmě zapříčinilo rozšířenou podmáčenou půdu dubových bučin s hojným 

zastoupením dubu letního (Quercus robur), který ve vlhčích lokalitách ustupuje olši lepkavé 

(Alnus glutinosa) a v sušších oblastech buku lesnímu (Fagus silvatica). Patro keřovité tvoří 

vlhkomilné druhy jako krušina olšová (Frangula alnus), ostružiník ježiník (Rubus caesius), 

bez černý (Sambucus nigra). Stromové patro doplňuje habr obecný (Carpinus betulus), lípa 

srdčitá (Tilia cordata) a bříza bělokorá (Betula pendula). V bylinném podrostu se vyskytují z 

vlhkomilných druhů například vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), papradka samičí 

(Athyriumfilix-femina). Z nitrofilních druhů lužních lesů například kopřiva dvoudomá (Urtica 

dioica) a svízel přítula (Galium aparine). Z acidofilních druhů třeba brusnice borůvka 

(Vaccinium myrtillus). Odlesněné části krajiny nahradily zemědělské kultury. Většina tohoto 

území je díky uložišti černého uhlí poddolována a na povrchu devastována. 

Dalším typem původních porostů jsou olšiny a luhy, vázané na glejové půdy na 

náplavech řek. Nejčastějšími dřevinami jsou zde jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), olše 
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šedivá (Alnus incana) a olše lepkavá (Alnus glutinosa).  Přes svůj vodohospodářský a 

krajinně-estetický význam byly tyto porosty na řadě míst odstraněny. Přesto se těchto 

původních vegetačních formací uchovalo poměrně dost. 

Značné problémy způsobují invazní druhy rostlin, které jsou značně rozšířené na celém 

území Ostravska. Původce největších problémů je nejvíce rozšířená křídlatka japonská 

(Reynoutria japonica) a její kříženci. Tato rostlina se rozšiřuje všude tam, kde má alespoň 

minimální podmínky. Po původních rychle obsazuje i lokality, kde se doposud nevyskytovala, 

zejména takové, na nichž byly bez náhrady zlikvidovány břehové porosty. Výsledkem je 

degradace břehových porostů do podoby souvislé monokultury tohoto invazního druhu. Jeho 

likvidace je finančně náročná. [33] 

 

2.1.7 Zoogeografická charakteristika 

Fauna podle charakteristických zástupců patří do středoevropské oblasti. Činnost 

člověka značně ovlivnila původní skladbu fauny, zejména kácením lesů pro zemědělské 

účely. Nárůst obyvatelstva byl spojen se zvýšenou hustotou průmyslu a zvětšením zastavěné 

plochy. 

Ze savců zde zastupuje šelmy liška obecná (Vulpes vulpes). Z býložravců jsou pak 

zastoupeni srnec obecný (Capreolus capreolus) a ze všežravců například prase divoké (Sus 

scrofa). Hlodavci zde patří k  nejpočetnějším. Ojedinělý není ani výskyt netopýra (Plecotusa 

uritus). Plazy mají zastoupení ještěrkou obecnou (Lacerta agilis), užovkou obojkovou (Natrix 

natrix). Z obojživelníků pak skokan hnědý (Rana arvalis), vzácněji pak čolek velký. Vhodná 

je tato oblast i pro tažná ptactva, které zde mají příznivé podmínky v lesních porostech kolem 

toků i na samotných vodních plochách. Z ptačích dravců zde najdeme káně lesní (Buteo 

buteo), poštolku obecnou (Falco tinnunculus), jestřába lesního (Accipite rgentilis)a sovu 

pálenou (Tyto alba). [2] 
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2.2 Antropogenní poměry 

Zpracováno dle bakalářských prací Moniky Prodzové [27]  a Lenky Skácelové [36] 
 

 
          

          Obrázok 3: Erb obce, Zdroj: Risy.cz, [30] 
 
 

2.2.1 Historický vývoj obce Vřesiny 

První písemný doklad o existenci obce je z roku 1377. Je však nesporné, že Vřesina 

existovala již před tímto záznamem, třebaže pro její vznik či založení neexistuje žádný přímý 

písemný doklad. Vznik zdejšího osídlení úzce souvisí s procesem českého osídlení tohoto 

kraje, jež probíhalo v 2. polovině 12. století a 1. polovině 13. století. Z názvu obce je patrné, 

že se jednalo o lokalitu s výskytem vřesového porostu. Další zprávy o Vřesině se objevují 

z 16. a 17. století ve spisech opavského zemského soudu. Dokládají, že v tom čase zde 

panovala nejnižší možná životní úroveň resp. vysoká zadluženost, nedostatek a hlad. Zrušení 

nevolnictví v roce 1781 představovalo jen částečnou úlevu, neboť vládnoucí aristokracie zde 

byla velice silná a bránila reformám. Pro místní obyvatele se podmínky zlepšili až v roce 

1848, kdy byly zrušeny pracovní a feudální povinnosti a také skončila éra vrchnostenských 

úřadů a fojtů, kteří spravovali obec. Do čela se dostalo obecní zastupitelství na čele se 

starostou. První pozitivní výsledky jeho činnosti přineslo v roce 1850 vybudování nové školní 

budovy. Vřesina se začala značně rozrůstat. Rozvíjelo se kulturní dění v obci, byl založen 
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Opavský týdeník, knihovna a v roce 1892 sbor dobrovolných hasičů, který funguje ve Vřesině 

do současných dob.  

Následkem mnichovského diktátu skončila veškerá pravomoc obecního zastupitelstva a 

do vedení obce byl postaven německý starosta Ernst Ruzitschka. První veřejná demonstrace 

se udála 31. října 1938 pod podnětem změny tabule na obecné škole za německý nápis 

„Volkschule“. Poslední akcí, kterou tehdejší starosta udělal, bylo vystavění 24 dvojdomků pro 

německé vystěhovalce, ti se ale do domků nikdy nenastěhovali. Obec byla osvobozena29. 

dubna 1945. Prioritami národního výboru bylo předání moci do rukou lidu a rychlá obnova 

válkou poškozených stavení. Byla navázána držba mezi národním výborem v Plzni a 

Vřesinou. Po skončení druhé světové války se obec vyvíjela rychlým tempem, byl zaveden 

obecní rozhlas, provedly se úpravy obecních komunikací a došlo k zřízení družstevní 

prádelny. Byla zavedena autobusová doprava mezi Vřesinou a Butovicemi, došlo 

k rekonstrukci školní budovy, vybudování letního kina, telefonní ústředny a smuteční síně. 

 

2.2.2 Technická infrastruktura současnosti 

 
 
Dopravní infrastruktura 

Obcí procházejí dvě silnice III. třídy. Silnice č. 4692 spojuje Vřesinu s Ostravou a Dolní 

Lhotou. Působí také jako spojka s rekreačními oblastmi Kyjovice – Budišovice. Druhá silnice 

č. 4693 tvoří hlavní spojovací linií se sousední obcí Klimkovice. Místní komunikace ve 

Vřesině tvoří 66 ulic. 

Hromadná doprava je zabezpečena tramvajovou linkou č. 5 s trasou Ostrava – Zátiší. 

Tuto dopravu provozuje Dopravní podnik Ostrava a. s. V obci jsou dvě zastávky: Vřesina, 

Nová Plzeň. Současně projíždějí obcí 2 autobusové linky CONNEX Morava a. s. na trase z 

Ostravy – Poruby do Klimkovic, které mají na území obce 4 oboustranné zastávky. 

V obci je rovněž vybudována cyklostezka, která vede z města Maltice Slezská do 

Vřesiny. 
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Obr 4.: Plán komunikací v obci Vřesina u Bílovce, Zdroj: Oficiální stránky obce Vresina, [46] 
 

 

Zásobování vodou 

Jako zdroj pitné vody slouží obci veřejný vodovod Kružberský vodovodní přivaděč 

Ostravského oblastního vodovodu. Na území obce je umístěn vodojem záhumenice, který je 

majetkem společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Tento vodojem je součástí 

ostravského oblastního vodovodu a slouží k zásobování vody v širším okolí. 

 

Tepelné zásobování 

Ústřední zdroj tepla s instalovaným výkonem minimálně 5 MW není v území obce 

provozován. Pro zástavbu je charakteristický decentralizovaný způsob vytápění 

s individuálním vytápěním rodinných domů a samostatnými domovními kotelnami pro 

objekty vybavenosti. 

V jižní části obce je vybudována regulační stanice za účelem plynofikace. Většina domů 

ve Vřesině je v současnosti napojena na stávající síť. Z důvody zvyšující se ceny plynu 
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využívá mnoho obyvatel k topení i tuhá paliva. Tento postup však za použití méně kvalitního 

typu kotle nepřispívá k lepší kvalitě ovzduší regionu. 

 

Zásobování elektrickou energií 

Území obce Vřesina je zásobováno elektrickou energií z rozvodové soustavy 22 kV, 

odbočkou z linky VN 18 propojující TS 110/22 kV Třebovice – Hoštice. Záložní napájení 

zajišťuje odbočka z linky VN 03 Třebovice – Bílovec. 

 

2.2.3 Občanská vybavenost 

Množství stávajících vybavení odpovídá běžnému standardu u obcí podobné velikosti. 

Blízkost města Ostravy poskytuje výhody a rozsáhlou nabídku zařízení občanské vybavenosti. 

Vzhledem k tomu se ve Vřesině nepředpokládá výstavba těchto zařízení, zejména komerčního 

typu.  

 

Kultura 

Centrem kulturního dění je nově vybudovaný sál, kde se pořádají obecné kulturní akce. 

V obci se nachází i knihovna, která se nachází v blízkosti mateřské a základní školy. V roce 

1998 byl postaven i vysvěcen kostel, který patří římskokatolické farnosti Ostrava – Poruba. 

Obec provozuje celé množství sportovních zařízení. V roce 2006 byla dokončena 

rekonstrukce fotbalového hřiště a přilehlé budovy, kde byla zřízena restaurace s terasou. 

K dalším zařízením sportovního typu nepochybně patří lyžařský areál Skalka a motocrossová 

trať Strž. Menší sportovní hřiště se nachází i v místní části Nová Plzeň a také v areálu 

základní školy. Kaple na území obce je evidovaná jako kulturní památka č. 2116. 

V obci je mnoho podniků komerčního typu, jako např. prodejny potravin, kadeřnictví, 

holičství, restaurace a motely. Působí zde i mnoho podnikatelů nabízejících služby jako 

oprava aut, výroba klíčů, sklenářské služby, stavební a obkladačské práce. 

K veřejnému vyžití přispívají i organizace jako DTJ Vřesina, Dělnická tělocvičná 

jednota, Kostelní jednota, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení, Svaz zahrádkářů, 

Klub důchodců a Vesnická olympiáda. 
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Školství 

Základní škola Vřesina patří svým zařazením mezi neúplné školy s pěti samostatnými 

ročníky. 1. ledna 2003 získala škola právní subjektivitu. Součástí školského areálu je i 

mateřská škola, školní družina a školní jídelna. 

Výhodou vzdělání v obci je blízkost města Ostravy, které nabízí širokou nabídku 

základních, středních i vysokých škol. 

 

Zdravotnictví 

V obci se nachází 3 lékařské ordinace, které zabezpečují základní péči o občany. 

Veškerou další péči zabezpečuje Fakultní nemocnice Ostrava – Poruba. 

Ve Vřesině ordinuje dětský lékař, obvodní lékař a gynekologický lékař. 

 

Sociální péče 

V minulosti se plánovalo s vybudováním domu s pečovatelskou službou, k realizaci 

projektu však nedošlo. Sociální péče je tedy zabezpečována pouze dovozem hotových jídel do 

obce. 
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3 ZELEŇ A JEJÍ VÝZNAM 

 

3.1 Obecná charakteristika termínu zeleň 

Pojem „zeleň“ je z hlediska různých profesí velmi diferencovaný. Pod tímto pojmem se 

z krajinno ekologického hlediska rozumí jak zeleň původní (přirozená a chráněná), tak i 

člověkem záměrně vysazovaná. Zahrnuje, jak lesní porosty, tak i například zahrady, parky, 

aleje, roztroušené stromy a zatravněné plochy. 

Velmi důležitou skupinu představuje zeleň volné krajiny. Patří sem rozptýlená zeleň 

v krajině vyskytující se mimo lesní prostory, patřící rovněž ke krajinným prvkům. Zahrnuje 

především jednotlivé stromy, osamocené skupiny stromů, keřové porosty, stromořadí, 

remízky, doprovodná zeleň vodních ploch a toků, zeleň podél komunikací, porosty dřevin na 

mezích a na plochách nevhodných k hospodářskému využití. Osamocené skupiny a pásy 

stromů, keřů vytvářejí celky označovaný jako „roztroušený les“, které vnikají zejména jako 

zbytky zatlačovaných lesů, které se doposud udrželi v krajině například z důvodu 

hospodářského nevyužití, nebo se vyskytují na těžko dostupných místech. Pokud tyto celky 

nedosahují plošné výměry 0,30 ha, neřadí se k hospodářským porostům. Můžou však 

představovat zákonem chráněné prvky. [11], [39] 

Druhou skupinu tvoří rozsáhlejší a složitější účelové výsadby. Jedná se například o 

historické parky a zahrady, sadovnické úpravy veřejných rekreačních ploch, příměstské 

lázeňské parky, ovocné sady, výsadby kolem dálnic a průmyslových ploch. Porosty 

vysazované při rekultivačních pracích kolem výsypek, odvalů, skládek a na vytěžených 

plochách. 

V rámci české republiky existují různé způsoby třídění zeleně. Mareček a kol. (1975) 

uvádí třídění podle místa uplatnění. Zeman (1975) zavádí naproti tomu třídění dle významu. 

 

Dle Kavky a kol. (1978) je jako nejdůležitější parametr třídění zeleně její převládající 

funkce. Ostatní třídění považují za méně vhodné, a tudíž zeleň dělí následovně: 

1. Vyhrazená zeleň: 

• Zeleň v obytných okrscích (někdy se uplatňuje názor, že tato zeleň patří 

k veřejné zeleni. Ovšem prostor mezi obytnými bloky má plnit funkci 
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rozšířeného obydlí podobně jako zahrada a individuální zástavby. To je 

nutno respektovat v urbanistické koncepci obytné zástavby); 

• Zeleň u individuální zástavby, zahrady u škol, mateřských školek a jeslí; 

• Zeleň u sportovišť a koupališť 

• Zeleň u léčebných ústavů, hřbitovy, botanické a zoologické zahrady, nájemní 

zahrádky. 

2. Ochranná zeleň: 

• Zelené plochy v obvodu průmyslových závodů a v pásmech hygienické 

ochrany. 

3. Hospodářská zeleň: 

• Hospodářské a účelové lesy; 

• Ovocné sady; 

• Výrobní zahrady a školky; 

• Zelinářské a zemědělské plochy; 

4. Ostatní zeleň: 

• Zeleň v chráněných územích 

• Zeleň ve volné krajině, doprovodná zeleň vodních toků a nádrží, zeleň podél 

komunikací, lesní remízky, solitérní exempláře a volné skupiny stromů a 

keřů, ochranné lesní pásy, zeleň na mezích (pro tento druh zeleně se používá 

termínů „mezové“ a „mezní“ porosty, které však především z věcného 

hlediska nejsou zcela jednoznačné). 

5. Veřejná zeleň: 

• Základní plochy: parky (okrskové, obvodové a ústřední), dětské parky, uliční 

zeleň, sadovnické úpravy veřejných prostranství; 

• Doplňkové plochy: lesní parky, zeleň v rekreačních oblastech, lázeňské 

parky, historické parky, zahrady atd. 

3.2 Základní plochy veřejné zeleně 

Za základní a nedílnou součást sídlišť možno považovat prvky jako parky okrskové, 

obvodové, dětské parky, uliční zeleň, sadovnická úprava návsí a veřejných prostranství. 

Vzhledem k veřejnému významu a výskytu těchto ploch i úprav ve všech sídlištích 

venkovského a městského charakteru hraje jako důležitý faktor roli jejich velikost a správné 



Pavol Midula: Pasportizace a hodnocení veřejných ploch zeleně v obci Vřesina 

2013                                                                                                                                  14 
 

rozmístění ve vztahu k osídlení. Velikost základních ploch veřejné zeleně je nutno určit tak, 

aby byla úměrná cílové potřebě, přičemž je nutno brát to úvahy místní podmínky. V sídlištích 

s odlišnou urbanistickou strukturou a odlišnou strukturou okolní krajiny, ve snadno 

dosažitelném okruhu může být potřeba ploch veřejné zelené velmi rozdílná. Při řešení těchto 

ploch je nutno také přihlížet na ekonomickou stránku věci, nakolik bývá ošetřování těchto 

ploch poměrně nákladné. V konkrétních případech s příznivými urbanistickými a přírodními 

podmínkami lze základní plochy veřejné zeleně částečně nahradit ekonomicky méně 

náročnými krajinářskými úpravami formou lesních parků se značně větší rozlohou. [12], [18] 

 

 
             Obr. 5: Lesní park Klimkovice s výrazným lesním porostem, zdroj: Lesy ČR, [15] 

 

 

Plochy veřejné zeleně v sídlištích a v jejich zájmových územích plní důležité estetické, 

biologické a rekreační funkce a vzhledem k společnému významu patří k základním 

činitelům, rozhodujícím o celkovém standardu sídlišť a kvalitě životního prostředí. Tyto 

plochy se nemohou nahrazovat jinými prvky. 

Edvard Galuszka [12] uvádí metodiku, podle níž by se měla určovat velikost základních 

ploch veřejné zelené: 
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Plochy zelené 
 v obytném okrsku, 
zahrady, rozptýlená 

zeleň 

Hustota osídlení 
v obytných okrscích 

Lesnatost okolí 
obytného území 
v okruhu snadné 

dosažitelnosti 

Znečištění atmosféry Průmyslové prostředí Kategorie mést 

m2/1 ob. bodů ob./ha bodů % bodů t/km2/rok bodů stupeň bodů  bodů 
0 4 do 50 0,5 0 – 2 4 100 0 lehký 

průmysl 
s čistým 

provozem 

0 

okresní 
město, 
obec 

0,5 
do 20 3,5 51 – 85 1 2 – 6 3,5 100 – 200 1 

21 – 40 2,5 86 – 120 1,5 6 – 9 3 200 – 500 2 krajské 
město 

1 
41 – 60 1,5 121 – 150 2 9 – 13 2,5 přes 500 3 střední 

průmysl 
0,5 

61 – 80 0,5 151 – 180 2,5 13 – 18 2  
 

81 a více 0 181 – 230 3 18 – 24 1 
 

 

těžký 
průmysl 

1 

 

231 – 300 4 24 – 30 0,5 
301 – 370 5 30 a více 0 

 
371 a více 6   

 
Tab. 2: Bodovací tabulka k určení velikosti základních ploch veřejné zeleně na 1 obyvatele (GALUSZKA In KAVKA, 1970) 

 
 
Poznámka: Velikosti ploch se vypočítají podle uvedené bodovací tabulky. Hodnota jednoho bodu se rovná současně 1 m2 veřejné zelené na 1 

obyvatele. Součet jednotlivých bodů udává optimální velikost základních ploch veřejné zeleně. Maximálně lze dosáhnout 17 bodů. Ve 

venkovském prostředí připadnou v průměru 3 – 4 m2 zeleně na jednoho občana, v menších městech a předměstích s nižší hustotou osídlení asi 5 -

8 m2 na 1 občana, ve středních městech 8 – 10 m2 na 1 občana a v průmyslových městech 10 – 17 m2 na 1 občana. Vypočtenou rozlohu veřejné 

zelené je nutno pak územně rozmístit podle urbanistických zásad 

.
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Základní ploch veřejné zeleně je nutno rozmístit na území osídlení tak, aby byli snadno 

dostupné pro všechny obyvatele. O rozsahu a druhu vybavenosti jednotlivých ploch veřejné 

zeleně rozhoduje požadovaná funkce. Nejdůležitější jsou však požadavky na výběr a 

uspořádání rostlin. Pokud park sousedí se zástavbou, je nutno její architektoniky využít a 

začlenit do prostorové koncepce parku. Také není možno u těchto ploch opomíjet jejich 

inženýrskotechnické vybavení jako veřejné osvětlení, rozvod vody a odvodnění, sociální 

zařízení apod. 

Kromě určení správné velikosti základních ploch veřejné zelené, jejich rozmístění v 

zájmovém území a stanovení příslušné vybavenosti je také důležité jejich navázání na 

komunikační strukturu osídlení.  

 

Doplňkové plochy 
 

Lesní park Na okrajích měst, funkce převážně rekreační, 

větší rozloha 

Rekreační oblast Dále od center měst, důležité faktory: čistota 

vzduchu, cestovní ruch 

Lázeňský park V lázeňských oblastech, nejdůležitější faktor: 

rekreační potenciál 

Historický park Vázanost na historický objekt, událost 

 
Tab. 3: Základní charakteristika doplňkových ploch veřejné zeleně [12] 

 

3.3 Sídelní zeleň 

Tento typ zeleně zahrnuje veškeré trvalé i krátkodobé vegetační prvky situované 

v intravilánu sídla. Mohou zde patřit také např. ovocné sady, vinice, produkční zahrady apod. 

Pro evidenci sídelní zeleně je nutno stanovit nejzákladnější druhy, které by po doplnění 

údajů získaných pasportizací, poskytli informace a pomohly vytvářet kategorizaci zeleně 

z urbanistického a majetkoprávního hlediska. Tyto základní druhy jsou následně 

popsané.[18], [11] 
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Park 

Souvislá sadovnicky upravená plocha o minimální výměře 0,5 ha a maximální šířce 

25 m. Podmínkou pro její zařazení je poskytnutí dostatečné rekreace v přírodním prostředí. 

Jako součást parku je bráno kromě prvků biologických (trávníky, byliny, dřeviny) také 

množství prvků technických (cesty, odpočívadla, informační tabule, dětská hřiště apod.)K 

prvkům parku se nezahrnují stavební objekty a zařízení jiného určení (zařízení výrobní, 

kulturní, sportovní včetně obslužných ploch), které jsou určeny v evidenci nemovitostí jako 

samostatní druh pozemku. Do plochy se nezahrnují také útvary určené pro výrobní a provozní 

účely (zásobní zahrady, zahradnictví apod.). Do tohoto druhu zeleně patří parky ústřední, 

obvodové, okrskové, lázeňské, historické a parky se specifickým zaměřením.  

 

Sadovnicky upravené plochy zeleně 

Plochy, nemající charakteristické vlastnosti parku (zahrnuje také drobné zatravněné 

plochy). Do výměry se obdobně jako u parků nezahrnují objekty zvláštního určení. Do této 

skupiny se zahrnuje i plošně evidovatelná linková zeleň např. aleje a stromořadí v trávnatých 

pásech, menší sadovnicky upravené plochy u různých zařízení (průmyslových, 

zdravotnických apod.), samostatná dětská hřiště, odpočinkové plochy, zelené pásy u 

komunikací, okrasné plochy před veřejnými budovami apod. 

Sídlištní zeleň 

Sadovnicky upravené zelené plochy, vyskytující se u starších i nových obytních 

souborů, využívaných především obyvateli sídliště. K této skupině se nezahrnují okrskové a 

obvodové parky, účelové zahrady apod. 

Zeleň na hřbitovech 

Zelené plochy tradičních hřbitovů, lesních hřbitovů, urnových hájů apod. Jako výměra 

plochy se rozumí celá hřbitovní parcela včetně účelových budov. 
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        Obr 6: Zeleň po obvodu hřbitova, Vřesina, foto: autor 

 

Botanické zahrady, zoologické zahrady 

Nevýrobní plochy zeleně se společensko výchovným a výzkumným zaměřením. Jako 

plochy zeleně se obvykle rozumí všechny parcely s vnějším půdním podkladem mimo 

účelové budovy. 

Zahrady u individuální zástavby 

Okrasná a užitková zeleň u rodinných domů spadající převážně do soukromého 

vlastnictví. Do výměry se nezapočítává zastavěná plocha, uvažuje se plocha včetně 

předzahrádek bez ohledu na oplocení. Řadí se sem i nezastavěné parcely a zahrady u chat, 

pokud jsou součástí území s individuální zástavbou. 

Zahrádkové a chatové osady 

Sdružené parcely pozůstávající převážně z užitkových a okrasních zahrad bez obytné 

zástavby. Jako zelená plocha se rozumí celá výměra včetně sociálních zařízení. 

Neupravené plochy zeleně 

Plochy doposud sadovnicky neupravené, včetně ploch devastovaných, zanedbaných, 

zaplevelených apod.  

[39], [18], [25] 
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3.4  Funkce zeleně 

Na základě příznivých vlivů a účinků může zeleň plnit celý soubor různých funkcí. 

Kavka a kol (1978) uvádí nejdůležitější příklady různých funkcí zelené: 

• vodohospodářská a půdoochranná; 

• schopnost modifikovat mikroklima a mezoklima okolního prostředí; 

• esteticko  krajinotvorná; 

• bio – homeostatická; 

• zdravotně hygienická; 

• asanačně - rekultivační; 

• produkční; 

• bioindikační. 

3.5 Význam zeleně v urbanizované krajině 

Intravilánová zeleň plní řadu funkcí. Za nejdůležitější se považují zejména estetická, 

přírodní a hygienická, která spočívá zejména ve zlepšení mikroklimatických a biologických 

podmínek i celkového stavu životního prostředí tím, že pozitivně ovlivňuje kvalitu ovzduší, 

snižuje prašnost, teplotu v letních měsících, poskytuje stín, zvyšuje vlhkost vzduchu a podíl 

kyslíku v ovzduší. Omezuje také hlučnost způsobenou dopravou. Z ekologického hlediska 

poskytuje podmínky pro život různých druhů živočichů a výrazně zvyšuje diverzitu druhů, 

které se v zastavěném území vyskytují. [18] 

Programy na obnovu zeleně v zastavěném území mají následovné pozitivní dopady: 

• Zhodnocení nezastavěných prostorů 

• Zlepšení mikroklimatu (snížení hlučnosti, prašnosti, regulace teploty atd.) 

• Zvýšení estetické hodnoty území, zvýšení atraktivity prostředí 

• Zlepšení provozní bezpečnosti stromů 

• Zvýšení biologické hodnoty prostředí, zlepšení průchodnosti daného území pro 

živočichy 

• Výchovní a vzdělávací přínos 
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3.6 Vývoj struktury sídelní zeleně 

Zeleň ve venkovských sídlech nikdy nepředstavovala statický a neměnný prvek. 

Z hlediska historického vývoje vyniká její výrazná funkční proměnlivost a plastičnost, které 

sloužili dobovým potřebám člověka. Stav této zeleně byl vždy úzce spojen s hospodářskými a 

socioekonomickými poměry v určitém historickém období a měnil se spolu s přeměnou 

zmiňovaných podmínek. Převažující sociální, či hospodářská funkce vždy rozhodovala o 

prostorovém rozmístnění i druhovém zastoupení porostů. S postupným ústupem hospodářské 

funkce začali vznikat reálné podmínky pro sadovou úpravu zeleně a pro téměř výlučně 

společenské využití. 

Důležitým faktorem v typu uspořádání sídelní zeleně v intravilánu obce byl i půdorysný 

typ a kartografické uspořádání jednotlivých staveb a ulic. V tomto smyslu se nejčastěji 

jednalo o zdůraznění určitého urbanistického záměru např. do kruhu vysázené stromy pro 

zdůraznění kruhové podoby návsí, aleje na silnicových, či ulicových obcích apod. Vřesina u 

Bílovce představuje typickou obec se silnicovým uspořádáním. 

Za určitou tradici a zvyklost ve formování struktury sídelní zeleně je možno považovat i 

skutečnost, že se k výsadbě zeleně intravilánu používalo druhů stromů a keřů, rostoucích 

přirozeně v okolí obce. Původní rostlinná společenstva se v minulosti aktivně uplatňovala při 

tvoření rázu mnoha místních vesnic, naproti tomu se v současné době čím dále více uplatňuje 

výsadba nepůvodních, zejména okrasních druhů dřevin. 

Současné poslání zeleně ve venkovském prostředí je podobně jako v minulosti stále 

vyvíjeno na základě hospodářských, společenských a ekonomických potřeb společnosti. [39], 

[18] 

 

3.7 Charakteristika současných forem zeleně ve venkovských 

sídlech 

V současné době plní zelené plochy ve venkovském prostoru svou komplexní funkci na 

úrovni sídelní a krajinné zeleně. 

Z praktického hlediska se projevuje ve venkovských sídlech průměrná rozmanitost na 

úrovni funkčních útvarů zeleně. Dominantní funkční kategorií představují okrasné a přídomní 

zahrady. Jejich podíl v intravilánu se pohybuje průměrně mezi 50 – 75%. Mezi 

charakteristické rysy okrasných zahrad je nerovnoměrné rozdělení mezi jednotlivými 
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jednotkami osídlení. Toto platí zejména u obcí se starší domovní a nezemědělskou zástavbou. 

Využití zahrad u obcí se zemědělským zaměřením mělo vždy hospodářský charakter. 

V současnosti je však zastoupení zahrad ve většině obcí za estetickým účelem na dominantní 

úrovni. 

Na úseku veřejné zeleně se projevují ve většině případů kvalitativní i kvantitativní 

nedostatky. Kvalitativní nedostatek veřejné zeleně spočívá především v tom, že pokud zde 

tato zeleň existuje, jedná se povětšinou o malé plochy, které vznikly víceméně nahodile a 

v rozhodující míře mají čistě dekorativní, nikoliv rekreační funkci. Jedná se většinou o malé 

parčíky, řešené jako doplňky budov a zařízení v obci. Jejich funkce je tedy spojeny s daným 

objektem, nikoliv s obcí, jako celkem. 

Celkově však lze zhodnotit stav současných forem zeleně v obcích ČR jako velmi dobrý 

z hlediska dalšího rozvoje kultury a krajiny. Za hlavní nedostatky se považují především malá 

rozmanitost vnitřní kvality ploch zeleně, malé zastoupení veřejné zeleně, nevhodné druhové 

složení a neplnění svých primárních funkcí. 

Kvantita veřejné zelené v jednotlivých typech obcí je různorodá. Vesnické celky 

zaměřené především na zemědělskou a hospodářskou produkci jsou zaměřené především na 

produkční využití zeleně, tudíž je rekreační a estetická funkce potlačována. Naproti tomu v 

obcích, vyskytujících se v horském prostředí, rekreačních oblastech, v blízkosti lázní, nebo 

hranic CHKO a jiných chráněných a památkových útvarů je esteticko - rekreační funkce 

zeleně pečlivě rozvíjena. [18] 
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4 MANAGEMENT PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ 

Management je v moderním světě velmi frekventovaný a relativní pojem. Následující 

text je zpracován podle Pavla Šimka [23] 

4.1 Plánovací nástroje managementu ploch 

Základní plánovací nástroje tvoří jednotlivé druhy oborových dokumentů. Jejich obsah 

se vyvíjel postupně spolu se samotným oborem. V současné době je konkretizován a postupně 

zpracován ve formě oborových standardů. [23] 

Přehled zmiňovaných nástrojů je uveden v schématu na Obr. 7 

 

 
 

 

4.2 Plánovací nástroje managementu ploch jako systém 

Samostatné nástroje managementu ploch zeleně jsou v podstatě soubory informací, 

mezi kterými probíhají z hlediska oboru velmi specifické vztahy. Určité nástroje jsou 

jednoduše jenom zdroj dat pro úlohy řešené v jiném oboru. Řešená oborová dokumentace po 

patřičném zhodnocení však poskytne velmi cenné informace jinému či původnímu 

oborovému klientovi. Tento postup plně využívají oborové informační systémy. Ke každému 

takovému datovému informačnímu systému slouží jako základ datový model, který bývá 

Obr. 7: Plánovací nástroje managementu ploch jako nástroje informační správy sídelní zeleně 
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pro laika vcelku nesrozumitelný. Pro pochopení souvislosti je bezprostředně nutné znát 

obecné vstupy datové analýzy. 
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Obr. 8: Schéma plánovacích nástrojů managementu ploch (ŠIMEK 2007) 
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4.3 Management zdrojů 

Nástroje managementu ploch poskytují vhodné informace pro různorodé plánování 

zdrojů. V České republice je za tímto účelem používáno několik spolehlivých nástrojů 

oborové informační správy. V těchto specifických geografických informačních systémech se 

digitálně zachycují prostorové struktury základních ploch, systémy zeleně a jednotlivé 

vegetační a technické prvky. Takto představují významnou pomoc pro organizaci péče. 

Všechny potřebné náklady na údržbu vyplývají ze stanovení kvalitativních standardů 

pro plochy zeleně. Kvůli docílení potřeb péče je mnohokrát nutné docílení kompromisu mezi 

správou zeleně a komunálními politiky. Jednota musí panovat především v těchto otázkách: 

 Jakou funkci má plocha zelené poskytovat? 

 Jaká kvalita vybavení je k tomu potřebná? 

 Jaká intenzita péče je nutná? 

Ze získaných údajů je pak možno vypočítat celkové náklady na údržbu ploch zeleně a 

stanovit příslušné hodnoty pro každý funkční typ. Metodiku takového postupu spolu 

s dosaženými obecnými výsledky publikoval Šimek [23]. S ohledem na jejich význam jsou 

uvedeny v tab. Č. 1. 

 

Funkční typ Zkr. 
Průměrné náklady na údržbu 

FT v IT (Kč/m2) 

1. 2. 3. celkové 
zeleň lázeňských a hotelových domů ZL 51,331 10,737  18,092 
Hřbitov H 24,521 12,778 1,794 13,914 
Park P 21,685 8,936 3,319 13,140 
parkově upravená plocha U 22,663 10,210 5,024 11,603 
zeleň školních a kulturních zařízení ZK 19,869 10,905 3,556 10,894 
zeleň obytných soubor ZB 13,224 10,177 5,264 9,400 
zeleň ostatní občanské vybavenosti ZC 16,450 10,215 4,614 8,920 
zeleň dopravních staveb ZD 16,271 10,665 4,178 7,683 
ochranná vegetace T  8,302 2,324 5,364 
zeleň sportovních areálů ZS  6,798 2,895 5,273 
stabilizace vegetace svahů S  6,107 2,903 4,011 
 
Tab. 4: Průměrné náklady na péči o některé funkční typy v intenzitních třídách udržovací péče 

[23] 
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4.4 Management konfliktů 

V rámci řešení managementu sídelní zeleně přichází do rozporu početné cílové 

představy jak odborníků a politiků, tak i samotných občanů. Tyto představy je nutno nejprve 

učinit transparentními, aby je později bylo možné v rámci plánů pro rozvoj městské zeleně 

dovést ke konsesu. V současné době, kdy se viditelně projevuje nedostatek zdrojů je tento 

proces stále obtížnější. Pro politiky je důležité stanovení priorit. 

Pro správy zeleně nepředstavuje tato situace nic nového, avšak volný prostor pro 

stanovení priorit je nadále obmezován a finanční požadavky jsou těžko splnitelné. V současné 

době se však rýsují znaky pozitivního vývoje mimo jiné i díky instrumentáriu managementu 

sídelní zeleně, které mají četné správy zeleně k dispozici. Datovou bází lze doložit, že 

politicky požadovaného zlepšení je možno docílit jen za podmínek dodání zdrojů pro 

konkrétní úkony v oblasti zeleně (např. zajištění bezpečnosti stromů, zajištění čistoty atd.). 

Management konfliktů v oblasti sídelní zeleně nabývá v současné době stále většího 

významu. V závislosti na tom rostou i požadavky kladené na vzdělání a kvalifikaci odborníků. 

Pro nabídnutí řešení je však nezbytnou podmínkou budování a poskytnutí kvalitních datových 

podkladů. 

4.5 Management komunikace 

Z důvodu nutnosti provozu managementu konfliktů a z důvodu diferencování zájmů, 

týkajících se veřejné zeleně obcí a sídel vyvstávají otázky: „Jak silná je pozice úřadu v tomto 

procesu?“ a „Kde mají správy zeleně svou lobby?“. Je také ale třeba počítat s partnery, kteří 

se teoreticky vyskytují v každé společenské skupině. Důležitý je i jejich vliv a spolehlivost 

pro zájmy podpory správy zeleně. Za nejdůležitějšího partnera se však pokládá občan 

samotný, který je uživatelem zeleně. Je tedy odkázán na její existenci a je v jeho zájmu také o 

ni pečovat. 
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5 PASPORT ZELENĚ 

 

5.1 Vymezení a definice pojmu 

Pasport zeleně (PZ) je nezávazný územně technický podklad, který představuje evidenci 

mapující kvalitu a kvantitu vegetačních a technických prvků nezastavěných ploch 

urbanistického celku. Samotná zeleň se v něm pokládá za majetek. Je možné tedy získat 

informace o vlastnických vztazích (správce, majitel, škody v případě pojistných událostí atd.) 

Na základě PZ se tvoří projekt údržby zeleně, který zahrnuje technologie, organizaci údržby, 

stanovení potřebných finančních prostředků atd. [18], [23] 

Z hlediska územního plánování lze chápat pasport zeleně jako územně plánovací 

podklad ze skupiny územně analytických podkladů (Zákon 183/2006 Sb.). Pod těmito 

podklady se rozumí zpracované informační systémy, které jsou následně využity pro potřeby 

veřejné správy. Zpracování má většinou digitální podobu. V současné době představuje 

zpracování PZ logickou a nenahraditelnou vrstvu geografických informačních systémů (GIS) 

sídel. [23] 

5.2 Dendrologický průzkum 

Dendrologický průzkum (DP) je součástí základních oborových nástrojů pro výkon 

správy zeleně. Z hlediska územního plánování je možno DP rovněž chápat jako územně 

plánovací podklad ze skupiny územně technických podkladů. Pořizování DP však bývá 

zpravidla prováděno pro vybrané objekty systému zelené a proto jej chápe odborná veřejnost 

především jako základní technicko - provozní podklad pro výkon správy zeleně, nebo jako 

průzkum pořízený v rámci příprav rozvojového programu určitého druhu zeleně. 

Stávající dřeviny jsou značně využitelné v navrhovaných rozvojových programech pro 

stávající objekty zahradní a krajinářské tvorby. Lze tedy nepochybně konstatovat, že stávající 

dřeviny, s potenciálním využitím pro cílovou kompozici, představují pro krajinného architekta 

důležitou složku zájmového prostředí, která představuje logický základ každého projektu 

krajinářské a zahradní tvorby. 

Dřeviny představují u většiny zahradních a krajinářských úprav kompoziční, prostorový 

a ekologický základ a také často jsou nositeli vnitřní stability. V souvislosti s prostorovým, 

časovým a vývojovým aspektem díla zahradní tvorby je velmi často aktuální celá řada 
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souvisejících pěstebních problémů. Tuto skutečnost potvrzuje i to, že se dřeviny používají 

v zahradní tvorbě v mnoha variantách jejich prostorového uspořádání. Jako velmi důležitý 

krok ke stanovení pěstebního záměru je poznání výchozího stavu zastoupených dřevinných 

prvků v objektu a posouzení jejich dalšího využití. Za základní předmět dendrologického 

průzkumu se považuje zjištění vybraných vlastností vegetačních prvků a posouzení jejich 

stability. [23] 

 

5.3 Tvorba pasportu zeleně 

Při tvorbě PZ se uplatňují následovné základní principy: 

1. PZ analyzuje skladbu vegetačních a technických prvků v rámci vymezených 

základních ploch systému zeleně. 

2. Pasportizovány jsou nejčastěji všechny (zřídka pouze části) plochy sídelní 

zeleně v prostředí osídlení. 

3. Nejmenší územní jednotku, pro kterou je pořizován soubor dat představuje 

pozemková parcela. 

4. Každý současně vznikající pasport zeleně musí současně řešit majetkové vztahy 

k plochám zeleně (jedná-li se o zeleň veřejnou, nebo soukromou). K tomu je 

nutno využít především specializovaný software. PZ je tedy základním 

evidenčním nástrojem pro správu zeleně. 

5. Důležitou úlohou, kterou je třeba u PZ řešit je bezpochyby problematika 

ekonomiky údržby (nákladovost, časová náročnost). Pasport zeleně je tedy i 

základním podkladem pro vypracování projektů údržby zeleně. 

 

 

5.4 Kompozice 

Mezi základní úkoly PZ patří jak zhodnocení ploch, tak i znázornění jednotlivých prvků 

zeleně a jejich postavení ve vztahu k ostatním prvkům územního celku. 

 

 

 



Pavol Midula: Pasportizace a hodnocení veřejných ploch zeleně v obci Vřesina 

2013                                                                                                                                  29 
 

Z tohoto důvodu se jako hlavní složky PZ uvádějí: 

• Písemná část, zahrnující kvalitativní a kvantitativní znaky prvků zeleně. Její 

součástí bývají zpravidla i vlastnické informace, hospodářské smlouvy, faktury, 

zápisy o jednáních a správních řízeních, hlášení a záznamy změn údajů apod. 

• Grafická část, znázorňující kartografické rozmístění jednotlivých prvků (vhodné 

měřítko je zvoleno podle rozlohy cílové plochy). Tento výstup zpravidla 

zahrnuje i údaje jako výměra a čísla jednotlivých parcel, inženýrské sítě 

procházející danou plochou atd. Součástí pasportu by měli být i tabulky 

inventarizace dřevin, které se zpracovávají po dokončení základní pasportizace. 

5.5 Inventarizace dřevin 

Při realizaci krajinářských a sadovnických úprav na místech, kde už určitá vegetace 

existuje je nutno tyto porosty vyhodnotit. To si klade za základní cíl inventarizace dřevin. 

Základním předpokladem inventarizace je zaměření pozemku. Jednotlivá stanoviště 

dřevin a porostů se odvozují od základní měřické sítě, resp. polygonu. Na rozdíl od zaměření 

budov, komunikací, okrajů pravidelných vodních ploch a jiných architektonických doplňků a 

technických stavení není nutno fixovat stanoviště jednotlivých dřevin s obdobnou přesností. 

Všeobecně by mala postačovat přesnost pro střed dřeviny 0,5 m. Platí to však pouze pro 

nepravidelně utvářené porosty a za předpokladu, že jich bude i nadále využito k přírodně 

krajinářským úpravám. V případech, že se jedná o staré geometricky uspořádané parky, 

pravidelné výsadby a tam, kde je vzhledem k plánované exponovanosti místa třeba zachovat 

přesnou proporcionalitu by se měli zaznamenávat jednotlivá stanoviště dřevin s naprostou 

přesností jak na kartografickém podkladu, tak i v souřadnicích GPS. U nepravidelné výsadby 

lze určitou nepřesnost připustit hlavně z důvodu, že dřevina sama má nepravidelný vývoj a 

tyto nepřesnosti nejsou rozhodující, hlavně pokud jde o půdorysný průmět koruny. 

Jedním z cílů pasportizace dřevin je i zjištění jejich sadovnické hodnoty, tj. jejich 

estetický a kompoziční účinek a jejich biologické a hlavně zdravotní hodnoty. Bere se přitom 

ohled na účinek jak současný, tak i prognózovaný dalším vývojem. 

Při inventarizaci se jednotlivé dřeviny zakreslují do inventarizačního plánu, přičemž se 

přehledně číslují. Číslování podle jednotlivých druhů, popřípadě odrůd dřevin, kterého se 

běžně používá při sadovnických návrzích a osazovacích plánech, se pro značnou 

nepřehlednost nedoporučuje. V této práci bylo použito pro každou jednotku dřeviny 

specifické číslo. 
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Souvislé porosty se označují buď velkými písmeny abecedy, nebo římskými číslicemi a 

zachycují se na plán s přesností 1 m s ohledem na okraje porostu.  

Jednotlivé dřeviny by měli být hodnoceny a inventarizovány pouze v případě, vyskytují-

li se na místech kompozičně značně exponovaných a dosahují-li většinou stejného a vyššího 

stáří než okolní porosty. Mohou být inventarizovány i mladší dřeviny, pouze pokud to jejich 

význam nezbytně vyžaduje. 

Obvyklé hodnoty, které se zjišťují při inventarizaci dřevin: 

• rod, druh, popřípadě odrůda 

• průměr kmene ve výšce 1,3 m 

• průměr koruny – promítnutý do půdorysu 

• sadovnická bonifikace – kompoziční a biologická hodnota dřeviny 

• ostatní údaje 

Výška dřeviny i její stáří nebývají zpravidla uváděny u jednotlivých exemplářů. 

Podobné údaje se uvádějí ve všeobecné zprávě k jednotlivým úsekům. Jednotlivě se uvádějí 

většinou v případě jejich přílišné odlišnosti od uváděného průměru. [12] 

 

Na základě konzultace a dohody s vedením obce Vřesina, pro kterou byl tento pasport 

vyhotoven, byl seznam údajů o jednotlivých dřevinných prvcích upraven. Ve výsledcích zde 

není uveden údaj o kompoziční a biologické hodnotě dřeviny. Rovněž z údajů o koruně se 

uvádí výška nad úrovní terénu. Celkově byli hodnocené následující údaje:  

• Souřadnice GPS 

• Souřadnice používané v Geografickém informačním systému 

• Výška 

• Obvod kmene 

• Tloušťka kmene 

• Výška koruny 

• Věkové stádium 

• Patro vegetace 

• Větvení 
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6 MATERIÁL A METODIKA 

Metodika práce, byla tvořena na základě konzultace s vedením obce Vřesina. Rovněž 

také výběr ploch pasportizace a vegetačních prvků.  

 

6.1 Terénní výzkum 

Společně s určováním druhů bylo provedeno i jejich měření, které bylo především 

zaměřeno na výšku, obvod kmene ve výšce 1,3 m a na souřadnice GPS. K určení souřadnic 

bylo použito GPS polohovací zařízení typu GarmineTrex Venture HC. Pro přesnější určení 

polohy byl při každé ploše veden plán, do kterého byly zaznamenávány polohy stromů pod 

konkrétním identifikačním číslem. 

Vegetační prvky byly po zaznamenání polohy identifikovány hned na místě. Byly 

využity především informace z příručky Stromové a keřové dřeviny lesů a volné krajiny 

České republiky [24] a Encyklopedie jehličnatých stromů a keřů [8].  

K pořízení příslušné fotodokumentace bylo použito fotografického přístroje typu 

OLYMPUS FE – 47, 5x zoom s rozlišením 8 Mpix. 

Každý vegetační prvek byl vyfotografován dvakrát – první fotografie představuje 

snímek celého stromu, či keře a druhý snímek byl pořízen za použití funkce makro na určitý 

detail. Pro výslednou fotodokumentaci bylo však použito jen vybraných snímků. 

Celkový terénní výzkum probíhal od 4. 11. 2011 do 24. 4. 2013. 

Při terénním šetření byla zjištěná data zaznamenávána do připravené tabulky, přičemž 

poloha byla zaznačena do plánu, který byl připraven pro každou plochu na výkresu formátu 

A3 s měřítkem přibližně 1:300 – 1:1 500 (Příloha č. 2). 

 

6.1.1 Číslování 

Systém číslování jednotlivých prvků je vytvořen pro každou plochu zvlášť. Posloupnost 

číslování je odvozena dle polohy jednotlivých VP na ploše. Pro softvérový výstup a 

kartografickou část práce je použito i číslování v rámci celého intravilánu obce. Toto číslo 



Pavol Midula: Pasportizace a hodnocení veřejných ploch zeleně v obci Vřesina 

2013                                                                                                                                  32 
 

 

A Bʼ 

Cʼ 

je v tabulkách uvedeno jako „identifikátor“ a slouží především k orientaci v mapových 

výstupech. 

 

6.1.2 Souřadnice GPS 

Souřadnice dřeviny byly zjišťovány podle podmínek terénu a hustoty zalesnění okolí 

VP. Polohovací zařízení GPS bylo podle podmínek přiloženo co nejblíže ke kmeni dřeviny, 

přičemž byla po ustálení souřadnic odečtena hodnota ve formátu XX⁰ X,XXXʼ N/E (N -

 severní šířka, E – východní délka) s přesností na tisícinu minuty. Měření probíhalo pro 

přesnost dvakrát. Souřadnice byly později upraveny dle plánu. 

Z důvodu rozdílnosti souřadnicového systému v programu ArcGIS jsou uvedeny i tyto 

souřadnice. Přepočtení a kalibrace probíhalo podle trigonometrického bodu 

č. 3611089,04, nacházejícího se v areálu VŠB – TU Ostrava. 

 

6.1.3 Měření výšky 

Výška byla měřena na základě technického postupu, který využívá podobnost 

trojúhelníků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

B 

Obr. 9: Vypočtení výšky stromu podle podobností trojúhelníků ABC a ABʼCʼ. 
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Z podobností lze vyvodit vztah: 

 

| |

| |
=
| ʼ|

| ʼ ʼ|
 

 

Z kterého lze vyvodit vztah pro výslednou výšku stromu: 

 

| | =
| | 	 ∙ 	 | ʼ ʼ|

| ʼ|
 

 

Podle tohoto principu bylo použité tyčové měřidlo o délce 1,2 m nad úrovní terénu a 

pásmové měřidlo s maximální možnou délkou 8 m, pomocí kterého byla odměřena vzdálenost 

tyčového měřidla od kmene dřeviny. Následně byla zjištěna i vzdálenost od tyčového měřidla, 

ve které bylo vizuálně patrné překrytí vrcholu dřeviny s tímto měřidlem od úrovně terénu. 

Vzdálenosti byly zaznamenány do tabulky. Samotný výpočet výšky DP 

probíhal při úpravě zápisníku. 

Ve výsledcích je hodnota uvedena v metrech (m). 

 

6.1.4 Obvod kmene 

Hodnota obvodu kmene byla měřena ve výšce 1,3 m od úrovně terénu. Tato výška byla 

stanovena za použití tyčového měřidla. V případě, že se jednalo o svahovou dřevinu, byla tato 

hodnota výšky stanovena v místě orientace na svah. 

Hodnota obvodu kmene byla určena s pomocí měřidla s přesností na milimetry (mm). 

Z důvodu přehlednosti byla tato hodnota určena s přesností 5 mm. 

V případě rozvětvenosti v měřené výšce byla měřena nejhrubší část větvení. 

Ve výsledcích je hodnota uvedena v centimetrech (cm). U menších dřevinných prvků 

nebyla tato hodnota měřena, v tabulkách je označena jako „n“. 
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6.1.5 Tloušťka kmene 

Tato hodnota byla vypočítána na základě úpravy obvodu kmene na pravidelný kruh za 

použití vztahu: 

=  

V tomto vztahu je t tloušťka kmene a o obvod kmene. 

Ve výsledcích je tato hodnota uvedena v cm s přesností na 0,5 cm. U dřevin, kde nebyl 

měřen obvod kmene, je tato hodnota označena „n“. 

 

6.1.6 Výška koruny 

Tato hodnota je určována na základě určení vzdálenosti od úrovně terénu po první částí 

koruny známky koruny. Tato hodnota je uvedena v metrech (m). Nebyla určována především 

u jehličnatých dřevin nízkého vzrůstu a u dřevin rodu Thuja.  

Ve výsledcích je u neurčených dřevin označena „n“. 

 

6.1.7 Patrové členění 

V terénním výzkumu se vyskytovaly vegetační prvky stromového a keřového patra. 

Rozhodujícím kritériem pro určení patra byla jejich výška v: 

 

≤ 3  - Keřové patro 

> 3  - Stromové patro 

 

Ve výsledcích je keřové patro označeno „k“ a stromové „s“. 

 

6.1.8 Rozvětvenost 

Tato informace byla určována na základě větvení kmene ve výšce 1,3 m nad úrovní 

terénu. 

Ve výsledcích je označena jako „r“ pro rozvětvenost a „n“ pro nerozvětvenost. 
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6.2 Kartografická práce 

Jelikož se jedná o pasport veřejné zeleně, bylo hodnocení zaměřeno především na 

parcely, které jsou ve vlastnictví obce a o které obec pečuje. Vlastnické informace byly 

zjištěny z webového portálu katastru nemovitostí CUZK. Jednotlivé parcely byly na základě 

svého rozmístění a polohy rozděleny do deseti jednotlivých ploch označených podle písmen 

abecedy A – J. Prvních osm ploch (A – H) zahrnuje jednotlivé rozlohou větší a celistvější 

oblasti s výskytem zeleně veřejného prostranství, plocha I zahrnuje vegetaci při malém říčním 

toku Vřesinka a pod plochu J byla zařazena zeleň nacházející se v blízkosti sítě cestní 

komunikace. 

Vyhodnocené údaje byly zapsány do tabulek a zaznamenány do mapového podkladu 

ZABAGED v programu ArcGIS od společnosti ESRI. S pomocí tohoto programu, byly také 

vypracovány mapové podklady s vyznačenou polohou jednotlivých vegetačních prvků. 

Ze zeměměřičského úřadu byly poskytnuty mapové podklady ZABAGED pro celé 

katastrální území Vřesina u Bílovce. Tyto mapy byly využity jako podklad pro zaznamenání 

jednotlivých vegetačních prvků. 

 

6.2.1 Zpracování podkladů 

Podklady, poskytnuté zeměměřičským úřadem, byly zpracované v rámci přerozdělení 

vrstev. Tato úprava byla provedena z důvodu větší přehlednosti a zvýraznění polohy 

dřevinných vegetačních prvků. 

 

 

6.2.2 Vytvoření vrstvy veřejných ploch 

Z katastru nemovitostí byla zjištěna poloha a tvar jednotlivých parcel. Ty byly poté 

přepracovány do samostatné vrstvy za použití georeferencování. Nově vytvořená vrstva byla 

poté přidána do mapy jako soustava polygonů. Z této vrstvy bylo poté podle uvážení 

rozděleno území na deset ploch A – J. Jejich přehled znázorňuje mapová příloha č. 1. 
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6.2.3 Zaznačení dřevinných vegetačních prvků 

Jednotlivé dřeviny byly do mapy zaznamenány na základě určení jejich polohy a GPS 

souřadnic. Na základě dohody s vedením obce jsou významné vegetační prvky znázorněné 

jako body. Méně významné prvky jako mladé výsadby a mladší stromořadí tvořené především 

druhem Thuja occidentalis jsou znázorněné většinou jako linie. V softvérovém výstupu jsou 

tedy znázorněny veškeré vegetační prvky jako 2 vrstvy. V mapovém výstupu „Mapa 

pasportizace vybraných dřevinných prvků“ jsou tyto vrstvy barevně rozlišeny. Do číslování 

v kartografickém výstupu bylo použito číslování v rámci celé plochy intravilánu obce 

Vřesina. 

 

6.3 Vyhodnocení výsledků 

V rámci kapitoly Výsledky bylo v rámci každé plochy zaznamenáno zastoupení druhů 

dřevin a jejich kompletní seznam se zaměřením na zjišťované údaje.  Následně je hodnocena 

základní charakteristika plochy a její plánované využití obcí. 
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7 VÝSLEDKY 

Tato kapitola charakterizuje každou plochu zvlášť, uvádí druhové zastoupení 

jednotlivých dřevinných prvků. V příloze č. 4 je uveden seznam jednotlivých prvků a jejich 

zkoumané parametry. 

 
Vysvětlivky k tabulkám přehledu hodnocených dřevinných prvků (Příloha 4) 
 
v – výška / m 
 
o k – obvod kmene / m 
 
t k – tloušťka kmene / m 
 
v k – výška koruny / m 
 
p v – patro vegetace 
 
vt - rozvětvenost 

7.1 Plocha A 

Tato plocha zahrnuje tři jednotlivé části. Jejich členění znázorňuje mapová příloha 

č. 2 A. 

Hřbitovní část představuje plochu s ojedinělým výskytem dřevinných vegetačních 

prvků. Po obvodu se částečně vyskytují mladší výsadby druhu Thuja occidentalis. V samotné 

ploše hřbitova se mezi jednotlivými náhrobky zřídka vyskytují mladší okrasné dřeviny, které 

bývají z technických důvodů upravovány a likvidovány. 

Oproti hřbitovu se nachází druhá část, ve které se nachází budova smutečního síně. 

Mezi hřbitovem a touto plochou se nachází pravoúhlá stromová výsadba tvořená druhem 

Thilia platyphyllos, stará přibližně 60 let. V okolí smuteční síně se nachází pestré zastoupení 

druhů jehličnanů společně s určitými druhy listnatých dřevin. Pod síní je umístěno parkoviště, 

které je ze západní strany ohraničeno výsadbou druhu Thuja occidentalis. 

Centrum třetí části tvoří pamětník osvobození obce. Za ním je umístěn kříž, po obvodu 

kterého jsou umístěny čtyři lípy druhu Tilia platyphyllos. 
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Latinský název Český název Počet Původ 
Abies alba Jedle bělokorá 6 původní 
Betula pendula Bříza bělokorá 4 původní 
Corylus colurna Líska turecká 4 nepůvodní 
Fagus silvatica Buk lesní 2 původní 
Larix decidua Modřín opadavý 4 původní 
Picea abies Smrk obecný 3 původní 
Picea pungens Smrk pichlavý 2 nepůvodní 
Pinus mugo Kleč horská 1 původní 
Pinus nigra Borovice černá 2 nepůvodní 
Pinus strobus Borovice vejmutovka 2 nepůvodní 
Pinus sylvestris Borovice lesní 8 původní 
Platanus x acerifolia Platan javorolistý 2 nepůvodní 
Pseudotsuga menziesii Douglaska tisolistá 2 nepůvodní 
Taxus baccata Tis červený 3 původní 
Thuja occidentalis Zerav západní 13 nepůvodní 
Thuja plicata Zerav obrovský 1 nepůvodní 
Tilia cordata Lípa srdčitá 4 původní 
Tilia platyphyllos Lípa velkolistá 36 původní 

 
Tab. 5: Plocha A - zastoupení druhů 

 

 
Graf 1: Plocha A - Procentuální zastoupení druhů
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7.2 Plocha B 

Pod tuto plochu spadá okolí centrální křižovatky cestních komunikací. Patří sem budova 

obecního úřadu, v jejíž okolí se nachází mladé výsadby okrasních dřevin. Větší zastoupení 

dřevin, převážně jehličnatých je poblíž hlavního tahu silnice ze směru Ostrava - Poruba.  

Podle územního plánu budou tyto dřeviny v blízké době zlikvidovány z důvodu 

rekonstrukce křižovatky. Rekonstrukce je navrhnuta z důvodu výstavby potravinového 

marketu v blízkosti křižovatky. 

 

 

 
 

 
 
 

Graf 2: Plocha B - procentuální zastoupení druhů 
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Latinský název Český název Počet Původ 

Ailanthus altissima Pajasan žláznatý 1 nepůvodní 

Cryptomeria japonoca Kryptomerie japonská 1 nepůvodní 

Pseudotsuga menziesii Douglaska tisolistá 3 nepůvodní 

Robinia pseudoacacia Trnovník akát 3 nepůvodní 

Thuja plicata zerav obrovský 1 nepůvodní 

Tilia platyphyllos Lípa velkolistá 2 nepůvodní 

Tab. 6: Plocha B - zastoupení druhů 
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7.3 Plocha C 

Zahrnuje areál Základní a Mateřské školy. Tato plocha je druhově pestrá, areál částečně 

hradí z jižní strany dřeviny druhu Tilia platyphyllos. Do plochy bylo i řazeno okolí budovy 

obecné knihovny. V areálu školy se nachází dvě hřiště. 

Podle plánu vedení školy by se zde v případě poskytnutí dotací měla budovat 

environmentální školská zahrada. Vedení z tohoto důvodu počítá s další výsadbou, čímž se 

přispěje k rozšíření diverzity plochy. 

 
 

Latinský název Český název Počet Původ 
Abies grandis Jedle obrovská 1 nepůvodní 
Acer platanoides Javor mléč 7 původní 
Aesculus hippocastanum Jírovec maďal 3 nepůvodní 
Alnus glutinosa Olše lepkavá 1 původní 
Betula pendula Bříza bělokorá 16 původní 
Cerasus avium Třešeň ptačí 5 původní 
Corylus colurna Líska turecká 4 nepůvodní 
Fagus silvatica Buk lesní 2 původní 
Juglans regia Ořešák královský 1 nepůvodní 
Larix decidua Modřín opadavý 10 původní 
Picea abies Smrk obecný 12 původní 
Picea pungens Smrk pichlavý 14 nepůvodní 
Pinus nigra Borovice černá 5 nepůvodní 
Pinus strobus Borovice vejmutovka 3 nepůvodní 
Pseudotsuga menziensii Douglaska tisolistá 8 nepůvodní 
Quercus robur Dub zimní 1 původní 
Sorbus aucuparia Jeřáb ptačí 1 původní 
Thuja plicata Zerav obrovský 1 nepůvodní 
Tilia cordata Lípa srdčitá 1 původní 
Tilia platyphylos Lípa velkolistá 27 původní 

 
Tab. 7: Plocha C - zastoupení druhů 
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Graf 3: Plocha C - procentuální zastoupení druhů 
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7.4 Plocha D 

Tato plocha zahrnuje pozemek se zastoupením zeleně v areálu místní hasičské 

zbrojnice. Je zde poměrně velké zastoupení druhů, ke kterým patří i takové, které se v jiné 

zkoumané části intravilánu obce nevyskytují (Pinus ponderosa). V této části se neplánují 

žádné výrazné úpravy. 

Druhou část představuje místní park, který je rovněž bohatý na druhové zastoupení. 

Podle územního plánu se v nejbližší době plánuje podle ekonomických možností rekonstrukce 

zeleně a následná rekultivace parku s novou výsadbou. Práce už započali redukcí některých 

dřevinných prvků. Podle plánu by měla nová výsadba obsahovat druhy Taxus baccata, 

Juniperus virginiana, Platanus x acerifolia, Acer rubrum atd. Tato nová výsadba výrazně 

obohatí estetickou hodnotu objektu. 

 
Latinský název Český název Počet Původ 

Abies alba Jedle bělokorá 9 původní 
Betula pendula Bříza bělokorá 11 původní 
Carya ovata Ořechovec vejčitý 2 nepůvodní 
Cerasus avium Třešeň ptačí 2 původní 
Corylus colurna Líska turecká 6 nepůvodní 
Ginkgo biloba Jinan dvoulaločný 2 nepůvodní 
Larix decidua Modřín obecný 1 původní 
Picea pungens Smrk pichlavý 2 nepůvodní 
Pinus  sylvestris Borovice lesní 1 původní 
Pinus ponderosa Borovice těžká 3 nepůvodní 
Populus tremula Osika obecná 1 původní 
Prunus domestica Slivoň švestka 1 původní 
Pseudotsuga menziesii Douglaska tisolistá 6 nepůvodní 
Salix caprea Vrba jiva 2 původní 
Sophora japonica Jerlín japonský 1 nepůvodní 
Tilia cordata Lípa srdčitá 4 původní 

 
Tab. 8: Plocha D – zastoupení druhů 
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Graf 4: Plocha D - procentuální zastoupení druhů 
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7.5 Plocha E 

Tato plocha představuje areál sportoviště DTJ Vřesina. V minulosti tady bylo větší 

zastoupení lip, které však byly zlikvidovány při přestavbě areálu. Poblíž nového hřiště je 

mladá liniová výsadba druhu Thuja orientalis. 

Plochu ohraničuje ze severní strany řeka Porubka se svým břehovým porostem. 

 
Latinský název Český název Počet Původ 

Tilia cordata Lípa srdčitá 5 původní 

Quercus robur Dub letní 2 původní 
 

Tab. 9: Plocha E - zastoupení druhů 
 

 

 
Graf 5: Plocha E - procentuální zastoupení druhů 

 
 

71%

29%

Tilia cordata

Quercus robur



Pavol Midula: Pasportizace a hodnocení veřejných ploch zeleně v obci Vřesina 

2013                                                                                                                                  45 
 

7.6 Plocha F 

Tato část zahrnuje chatovou oblast, které se obecně říká „na strži“. Obec vlastní pouze 

jednu třetinu chatové oblasti, kterou obývají nájemníci. Přibližným středem této části podél 

svahu se táhne liniové stromořadí, které doplňuje estetickou a rekreační funkci oblasti. 

V minulosti proběhla likvidace jednoho dřevinného prvku, další zásahy v nejbližší 

budoucnosti obec neplánuje. 

Byl předložen návrh, podle kterého by se měla v daleké budoucnosti celá chatová oblast 

přebudovat na obytnou zónu. V současnosti jde však pouze o návrh. 

 
 

Latinský název Český název Počet Původ 
Cerasus avium Třešeň ptačí 6 původní 
Fraxinus excelsior Jasan ztepilý 2 původní 
Quercus robur Dub letní 10 původní 

 
Tab. 10: Plocha F - zastoupení druhů 

 

 
Graf 6: Plocha F - procentuální zastoupení druhů 
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7.7 Plocha G 

Plocha je ve vlastnictví DTJ Vřesina, okolní oblast však patří lesům České republiky. 

V minulosti se tady organizovali sportovní cvičení a obecné akce. Od roku 2000 se plocha 

využívá méně aktivně, příslušné akce se zde pořádají pouze po dohodě s obcí. 

Po neúplném obvodu plochy se nachází stromořadí, pod kterým je vybudované starší 

posezení. 

 
Latinský název Český název Počet Původ 

Tilia cordata Lípa srdčitá 10 původní 
 

Tab. 11: Plocha G - zastoupení druhů 
 

 
Graf 7: Plocha G procentuální zastoupení druhů 
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7.8 Plocha H 

Tuto část tvoří zeleň v okolí kaple, umístěné uprostřed křižovatky v jižní části obce. 

Druhové zastoupení je zde poměrně pestré. Zeleň zde plní významnou estetickou funkci. 

 V minulosti došlo v bezprostřední blízkosti kaple k likvidaci dvou dřevin druhu 

Robinia pseudoacacia. V současnosti se žádné větší zásahy neplánují. 

 

 
Latinský název Český název Počet Původ 

Acer pseudoplatanus Javor klen 1 původní 
Betula pendula Bříza bělokorá 4 původní 
Cerasus avium Třešeň ptačí 2 původní 
Corylus colurna Líska turecká 6 nepůvodní 
Larix decidua Modřín opadavý 2 původní 
Picea abies Smrk obecný 1 původní 
Pseudotsuga menziensii Douglaska tisolistá 1 nepůvodní 
Robinia pseudoacacia Trnovník akát 1 nepůvodní 
Tilia cordata Lípa srdčitá 3 původní 
Tilia platyphillos Lípa velkolistá 1 původní 

 
Tab. 12: Plocha H - zastoupení druhů 

 

 
Graf 8: Plocha H - procentuální zastoupení druhů
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7.9 Plocha I 

Tato oblast se specifikuje na dřevinné prvky v bezprostředním okolí malého vodního 

toku Vřesinka. Nalezneme tady typické břehové porosty liniového tvaru.  

V blízkosti toku se nachází soukromé pozemky, z nichž na jednom je vedena menší ovčí 

farma, které mírně překážejí břehové porosty. Žádné větší zásahy se však neplánují. 

Podle vize by se v budoucnu v okolí toku mohl budovat krajinářský park. Tento projekt 

by byl vhodný i z důvodu výskytu významného soliterního prvku – Vrby křehké 

(Salix fragilis) s obvodem kmene 401 cm. 

 

 

Latinský název Český název Počet Původ 
Alnus glutinosa Olše lepkavá 5 původní 
Cerasus avium Třešeň ptačí 3 původní 
Populus tremula Osika obecná 2 původní 
Salix caprea Vrba jiva 1 původní 
Salix fragilis Vrba křehká 8 původní 

 
Tab. 13: Plocha I - zastoupení druhů 

 

 

 
Graf 9: Plocha I - procentuální zastoupení druhů 
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7.10 Plocha J 

Okolí silnic a ulic v obci Vřesina zahrnuje pestré množství druhů dřevin. Vyskytují se 

zde významné soliterní prvky i liniové výsadby.  

 

Latinský název Český název Počet Původ 
Abies alba Jedle bělokorá 4 původní 
Aesculus hippocastanum Jírovec maďal 1 nepůvodní 
Alnus glutinosa Olše lepkavá 15 původní 
Betula pendula Bříza bělokorá 10 původní 
Cerasus avium Třešeň pračí 7 původní 
Corylus colurna Líska turecká 1 nepůvodní 
Fagus silvatica Buk lesní 2 původní 
Fraxinus excelsior Jasan ztepilý 3 původní 
Juglans regia Ořešák královský 2 nepůvodní 
Larix decidua Modřín opadavý 1 původní 
Picea abies Smrk obecný 4 původní 
Picea pungens Smrk pichlavý 1 nepůvodní 
Pinus sylvestris Borovice lesní 1 původní 
Platanus x acerifolia Platan javorolistý 13 nepůvodní 
Pseudotsuga menziesii Douglaska tisolistá 5 nepůvodní 
Quercus robur Dub letní 21 původní 
Salix caprea Vrba jiva 3 původní 
Sorbus aria muk obecný 1 původní 
Tilia cordata Lípa srdčitá 27 původní 
Tilia platyphyllos Lípa velkolistá 4 původní 

 
Tab. 14: Plocha J - zastoupení druhů 
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         Graf. 10: Plocha J - procentuální zastoupení druhů 
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7.11 Celkové zastoupení dřevin na hodnoceném území obce  

Latinský název Celkový počet 
Abies alba 19 
Abies grandis 1 
Acer platanoides 7 
Acer pseudoplatanus 1 
Aesculus hippocastanum 4 
Ailanthus altissima 1 
Alnus glutinosa 21 
Betula pendula 45 
Carya ovata 2 
Cerasus avium 25 
Corylus colurna 21 
Cryptomeria japonoca 1 
Fagus silvatica 6 
Fraxinus excelsior 5 
Ginkgo biloba 2 
Juglans regia 3 
Larix decidua 18 
Picea abies 20 
Picea pungens 19 
Pinus  sylvestris 10 
Pinus mugo 1 
Pinus nigra 7 
Pinus ponderosa 3 
Pinus strobus 5 
Platanus x acerifolia 15 
Populus tremula 3 
Prunus domestica 1 
Pseudotsuga menziensii 25 
Quercus robur 34 
Robinia pseudoacacia 4 
Salix caprea 6 
Salix fragilis 8 
Sophora japonica 1 
Sorbus aria 1 
Sorbus aucuparia 1 
Taxus baccata 3 
Thuja occidentalis 13 
Thuja plicata 3 
Tilia cordata 50 
Tilia platyphyllos 70 

Tab. 15 
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8 ZÁVĚR A DISKUSE 

Intravilán obce Vřesina představuje lokalitu s bohatým druhovým výskytem původních 

i nepůvodních druhů dřevin. Původní druhy jsou zastoupené i v solitérech, které mají 

významnou krajinotvornou hodnotu. Liniová zeleň podél komunikací také přispívá 

k zvýraznění tvaru ulic a tím i k dotvoření rázu obce. 

Z plánů vedení obce je zřejmé, že se současný tvar zeleně bude v nejbližší době měnit. 

Záměr vytvoření environmentální zahrady v školském areálu je v této lokalitě velmi vhodný. 

Podmínky jsou zde příznivé hlavně z důvodu velikosti plochy areálu i bohaté druhové 

diverzity. K úpravě současného stavu by však bylo mimo nové výsadby i vhodné zredukování 

esteticky nevhodných dřevinných prvků. Po zrealizování záměru bude tento celek plnit mimo 

krajino - ekologické a estetické funkce i funkci vzdělávací. 

Za částečně nevhodný záměr možno pokládat přebudování chatové oblasti na obytnou 

zónu. Tato oblast se nachází v blízkosti Porubského lesa, plní tedy rekreační funkci. K tomuto 

tvrzení je však třeba zvážit i fakt, že se v nejbližších letech bude mezi chatovou oblastí a 

lesem budovat silnice 2. třídy na ploše „Prodloužená Rudná“. Rekreační funkce této oblasti 

by v tomto případě byla částečně omezena. 

Plán rekultivace parku je dendrologického a estetického hlediska víc než vhodným 

záměrem. Po odstranění esteticky nevhodných dřevinných prvků a dobudování prvků 

technických bude tato plocha významným prvkem veřejné zeleně. Plánovaná výsadba je 

rovněž vhodná. Jako doplněk by bylo možné zmínit větší zastoupení původních druhů dřevin. 

Z plánovaných projektů je zřejmé, že vedení obce Vřesina počítá do budoucna se 

zastoupením zeleně v intravilánu sídla. Pokud budou tyto projekty za příznivé ekonomické 

situace zrealizovány, povede to k zvýšení estetického a krajinotvorného charakteru regionu. 

 

Cílem této práce bylo zmapování a zhodnocení základních znaků dřevinných 

vegetačních prvků v intravilánu obce Vřesina. Může tedy sloužit jako podklad pro provedení 

hlubší analýzy a zhodnocení mapovaných dřevinných prvků. Také lze provést porovnávací 

hodnocení s extravilánovou částí. Mapové a softvérové výstupy spolu s přílohovou částí 

budou poskytnuty vedení obce. 
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