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2. Cíl studie  
Cílem pořízení územní studie sídelní zeleně je: 

1. Podpora funkčního systému sídelní zeleně z OPŽP 2014-2020 (zvýšení ekologické stability 
sídel, ochrana ploch zeleně) 

2. Odborný podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace, popř. jejích změn 
3. Odborný koncepční podklad pro rozhodování v území a pro ochranu, správu a péči o zeleň 

Předmětem projektu je prověření ploch sídelní zeleně v řešeném území vč. návazností na zeleň 
v krajině. V rámci studie bude provedeno hodnocení veškerých ploch zeleně sídla (veřejné, 
vyhrazené, soukromé), návrh a zhodnocení obnovy a tvorby zeleně s cílem zajistit zlepšení kvality 
prostředí v sídle a jeho ekologické stability (odolnost vůči vnějším vlivům), systém zeleně bude 
navrhován jako funkčně, případně prostorově spojitý systém ploch zeleně zastavěného území, 
vodních prvků a zastavitelných ploch v návaznosti na zeleň v krajině. Struktura územní studie bude 
tvořena textovou a grafickou částí. 

Sídelní zeleň má zásadní vliv na hospodaření s dešťovou vodou, utváření vhodného mikroklimatu 
v sídle (zvyšování vzdušné vlhkosti, tlumení teplotních výkyvů), omezování hygienických zátěží 
(hlučnost, prašnost) atd. Kvalitní sídelní zeleň také, vytváří vhodné prostředí pro individuální rekreaci 
obyvatel, naplňuje a kultivuje estetické cítění člověka a přispívá k celkové prostupnosti městské 
krajiny. Plochy veřejné zeleně jsou také důležitými místy společenského života obce a setkávání 
různých skupin obyvatel. 

Územní studie bude zpracována v souladu s dokumentem „Osnova a metodický rámec pro 
zpracování studií systému sídelní zeleně v rámci OPŽP 2014-2020, prioritní osa 4, specifický cíl 4.4 – 
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech“. 
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3. Postup zpracování 

3.1 Obecné informace o městě a charakteristiky 
 

Obecné informace o městě 

Město Buštěhrad se nachází ve Středočeském kraji, přibližně 22 kilometrů od Prahy a 5 
kilometrů od Kladna. Katastrální území má rozlohu 768 ha, z čehož 43 ha tvoří lesní porosty a 503 ha 
zabírá zemědělský půdní fond. Počet obyvatel k roku 2002 činil 2312. Katastr se nachází ve 
výškovém rozmezí 290 – 370 m n. m. Dopravní obslužnost zprostředkovává především silnice I. Třídy 
propojující Kladno a nájezd na dálnici D7 u Makotřas. Dálnice D7 protíná území na východní straně 
katastru a je významnou prostorovou bariérou, (https://www.mestobustehrad.cz/meu/uzemni-
plan/uzemni-plan-bustehrad.pdf). 

Ve městě se nachází základní občanská vybavenost (základní a mateřská škola Oty Pavla, 
zdravotnické zařízení, několik restaurační zařízení, zařízení pro sportovní aktivity, knihovna, muzeum 
Oty Pavla, benzinová pumpa, atd.). Významnými objekty v rámci současnosti i historie města jsou 
částečně rekonstruovaná budova zámku s přilehlým parkem, a budova bývalého pivovaru. 
V severozápadní části katastru je umístěn bývalý areál podniku Poldi, který zaujímá plochu 0,5 km². 
Díky historii zpracování a těžby železa se dnes na severním okraji katastru nachází halda vytěžené 
zeminy. 

Ve městě je řada kulturních nemovitých památek, které jsou registrované v seznamu 
Národního památkového ústavu. Řadí se mezi ně zbytky hradu, zámek a jeho přilehlý areál, kaple sv. 
Trojice, park a jeho ohradní zeď, sloup s reliéfem Madony, kaple sv. Anny a sv. Máří Magdaleny a 
sloup se sochou Panny Marie. 

 

Stávající územně plánovací dokumentace 

Územní plán, jež sloužil jako podklad pro zpracování studie sídelní zeleně je ÚZEMNÍ PLÁN 
MĚSTA BUŠTĚHRAD, zahrnující úplné znění po vydání změny č. 7), platný od 01/2019. Dále bylo 
přihlíženo k dokumentu: ÚZEMNÍ PLÁN BUŠTĚHRADU – návrh pro veřejné projednání 06/2020. 
 

Historie města 

„Buštěhrad je velice zajímavé místo, bohaté na historické události, významné postavy a 
dějinné zvraty. Osídlení území dnešního Buštěhradu probíhalo prakticky nepřetržitě po celá tisíciletí. 
První zmínku o názvu vesnice nalézáme až v listině pražského biskupa Daniela z r. 1209, ve které 
potvrzuje majetek kláštera v Oseku, a kde mezi jinými jmenuje i poplužní dvůr (dnes bychom řekli 
statek) ve vsi Busczewes. Později ves zvána Buckov. Od poloviny 13. stol. zde stávala tvrz a později 
hrad, který posléze po četných dostavbách v 15. stol. patřil k největším hradům své doby. V roce 1497 
král Vladislav Jagellonský povýšil Buckov na město. Nejstarší zástavba se nacházela pod hradem a 
kolem starého Náměstí, v předbělohorské době to bylo pouhých 17 usedlostí. Hrad byl pobořen za 
Třicetileté války, do jeho ruiny se od 17. století začaly vestavovat malé domky, které využívaly zbytků 
hradních stavení, čímž vznikla dnešní unikátní čtvrť Starý Hrad. Od r. 1699 byl Annou Marií 
Františkou, vévodkyní Toskánskou, stavěn barokní zámek, na jeho úpravách se podíleli i významní 
barokní stavitelé K. I. Dienzenhoffer a A. Lurago. Později prošel i klasicistní úpravou s výstavbou 
kaple, rozšířené na konci 19. století. U rybníka se nachází barokní, v 19. stol. přestavěný pivovar – 
existence pivovaru je zde však doložena již od středověku. V 19. století došlo k rozvoji města pod 
vlivem těžby uhlí na Kladensku a rozvoji slavné Buštěhradské dráhy. Ve 20. stol. město trpělo 
sousedstvím průmyslových podniků i haldy, která vznikla činností ocelárny Poldi v průmyslové zóně 
poblíž města.“, (https://www.mestobustehrad.cz/historie/). 
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Historická mapa II. vojenské mapování
(https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/

 

Historická mapa I
(https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/
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Historická mapa II. vojenské mapování, 1836-1852 
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/) 

 

Historická mapa III. vojenské mapování, 1877-1880 
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/) 
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Historická o
(https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/

Územní studie sídelní zeleně Buštěhrad 

7 

 

Historická orthofoto mapa 50. Léta, 1953 
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map/) 
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(wms: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx?)
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Současný stav, orthofoto 
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx?)

 

 

http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx?) 
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3.2 Přírodní podmínky 
 

3.2.1 Geomorfologie a geologie
 Katastr se nachází ve výškovém
ovlivněna Pražskou plošinou 
charakterizována jako členitá pahorkatina
členitostí 30 až 150 m. Vyskytuje se obvykle v nadmořských výškách 200 až 600 m.

Geologickou soustavou v
nachází navážka po bývalé důlní činnosti (
zasahují až do střední části území. 
sprašové hlíny (16). Podél toku Buštěhradského potoka jsou uložené nivní sedimenty (6)
se v území nachází fylitické droby a břidlice (757)

 

(wms: http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Pudy/pudni_typy50/MapServer/WmsServer?
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Geomorfologie a geologie 
Katastr se nachází ve výškovém rozmezí 290 – 370 m n. m. Geomorfologie území je výrazně 

 a její podkategorií – Kladenskou tabulí. Kladenská tabule je 
charakterizována jako členitá pahorkatina, jednotka s mírně zvlněným reliéfem a
členitostí 30 až 150 m. Vyskytuje se obvykle v nadmořských výškách 200 až 600 m.

Geologickou soustavou v území je Český masiv. V severní a severovýchodní části území se 
nachází navážka po bývalé důlní činnosti (1). Na ni navazují písčité slínovce až jílovce (307), které 

do střední části území. Podloží orné půdy a částečně i sídla představují spraše a 
. Podél toku Buštěhradského potoka jsou uložené nivní sedimenty (6)

droby a břidlice (757) a pískovce křemenné, jílovité, glaukonitické (315)

Mapa půdních typů 1:50 000 
http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Pudy/pudni_typy50/MapServer/WmsServer?

 

Geomorfologie území je výrazně 
Kladenská tabule je 

jednotka s mírně zvlněným reliéfem a vnitřní výškovou 
členitostí 30 až 150 m. Vyskytuje se obvykle v nadmořských výškách 200 až 600 m. 

severní a severovýchodní části území se 
novce až jílovce (307), které 

orné půdy a částečně i sídla představují spraše a 
. Podél toku Buštěhradského potoka jsou uložené nivní sedimenty (6).  V menšině 

pískovce křemenné, jílovité, glaukonitické (315). 

 

http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Pudy/pudni_typy50/MapServer/WmsServer?) 
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3.2.2 Pedologie 
 Půdní typy v území jsou zastoupeny černozeměmi, hnědozeměmi, karbonátovými 
černozeměmi, pararendzinami a hnědými pararendzinami. Zemědělská půda v katastru města je dle 
bonity kvalitní, v 1. a 2. stupni ochrany. Suché klima oblasti se u půd na zvětralých sedimentech může 
projevovat větrnou erozí. V údolí Buštěhradského potoka jsou přítomny nivní půdy glejové 
(fluvizemě). 

 

 

Půdní mapa rastrová 1: 50 000, list 12 – 23 
(https://mapy.geology.cz/pudy/, https://www.mestobustehrad.cz/meu/uzemni-plan/uzemni-plan-

bustehrad.pdf) 
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3.2.3 Eroze 
Eroze zemědělské půdy je závažný

nenávratné degradaci půdy a to přináší problémy, které mají ze zemědělství přesah do mnoha dalších 
sfér. Z hlediska dlouhodobého zachování funkcí půdy a její úrodnosti je stanovena hodnota přípustné 
ztráty půdy. Přípustná ztráta půdy erozí (její smyv) je nastaven pro středně hluboké (30
4 t. ha-1.rok-1 a pro hluboké půdy (nad 60 cm) na hodnotu 10 t.

Orientační schéma ztráty půdy z ucelených zemědělských ploch
(wms: 

Na schématu níže je patrné, že se v
4 t. ha-1.rok-1.  A jsou zde i plochy

Blíže specifikované 
(wms: 
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zemědělské půdy je závažný problém.  Důvodem vodní a větrné eroze dochází
nenávratné degradaci půdy a to přináší problémy, které mají ze zemědělství přesah do mnoha dalších 

Z hlediska dlouhodobého zachování funkcí půdy a její úrodnosti je stanovena hodnota přípustné 
tná ztráta půdy erozí (její smyv) je nastaven pro středně hluboké (30

a pro hluboké půdy (nad 60 cm) na hodnotu 10 t. ha-1.rok-1.  

Orientační schéma ztráty půdy z ucelených zemědělských ploch
(wms: http://www.bnhelp.cz/ows/eroze?) 

 
níže je patrné, že se v katastru města nachází mnoho míst

A jsou zde i plochy se ztrátou půdy více jak 16 t. ha-1.rok-1 . 

 
Blíže specifikované erozní ohrožení půdy 

(wms: http://www.bnhelp.cz/ows/eroze?%20) 
 

Důvodem vodní a větrné eroze dochází  
nenávratné degradaci půdy a to přináší problémy, které mají ze zemědělství přesah do mnoha dalších 

Z hlediska dlouhodobého zachování funkcí půdy a její úrodnosti je stanovena hodnota přípustné 
tná ztráta půdy erozí (její smyv) je nastaven pro středně hluboké (30−60 cm) půdy 

 

Orientační schéma ztráty půdy z ucelených zemědělských ploch 

míst s erozí nad            
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3.2.4 Geobiocenologie 
Dle geobiocenologické typologie krajiny České republiky se území vyskytuje z většiny ve 2. 

výškovém vegetačním stupeni – bukodubový, který se vyskytuje v rozpětí nadmořských výšek 200 – 
400 m n. m. a je vázán na klimatickou oblast T2, (Buček, Lacina 2007). 

 

3.2.5 Biogeografie 
Řešené území se nachází téměř celé v: 1.2 Řipském bioregionu (drobné části při východním 

okraji katastru v bioregionu 1.17 Džbánský), (Culek, 2005), (Culek a kol, 2013). Biochory se v území 
nacházejí 3, jsou jimi:  

(-2BE) Erodované plošiny na spraších v suché oblasti 2. v.s.,  

(-2BD) Erodované plošiny na opukách v suché oblasti 2. v.s. 

(-3RD) Plošiny na opukách v suché oblasti 3. v.s. 

 

 

Schéma biochor vymezených v katastru města 
(https://webgis.nature.cz/mapomat) 
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3.2.6 Klimatická charakteristika
 Z klimatologického hlediska patří území do teplé
charakteristikou: 

 

Charakteristika 
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu [°C]
Průměrná teplota v červenci [°C]
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Počet dnů se sněhovou pokrývkou

(https://www.gis

3.2.7 Hydrologie 
 Území náleží povodí Vltavy, 
Libochovičkami vlévá do Zákolanského potoka
rybník a větší Starý rybník, který navazuje na budovu bývalého pivovaru. Dál
Buštěhradského potoka, východně od sídla, v
vodní nádrž, (https://www.mestobustehrad.cz/meu/uzemni

Hydrologické poměry v
(wms: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx
wms:http://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/dmr4g/ImageServer/WMSServer?)
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Klimatická charakteristika 
Z klimatologického hlediska patří území do teplé oblasti T2 (Quitt, 1971

 T2 
Počet letních dnů 50 - 60 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40 
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - -3 

teplota v červenci [°C] 18 - 19 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 

 
Specifika oblasti T2 

https://www.gis. nature.cz, http://www.ovocnarska-unie.cz) 
 
 

Území náleží povodí Vltavy, jediným tokem v území je Buštěhradský potok
Libochovičkami vlévá do Zákolanského potoka. V rámci sídla se nachází dva rybníky 
rybník a větší Starý rybník, který navazuje na budovu bývalého pivovaru. Dál
Buštěhradského potoka, východně od sídla, v rámci osady Na Bouchalce nachází menší bezejmenná 

https://www.mestobustehrad.cz/meu/uzemni-plan/uzemni-plan-bustehrad.pdf

Hydrologické poměry v území, Buštěhradský potok, vrstevnice po 10 m
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx

http://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/dmr4g/ImageServer/WMSServer?)
 

, 1971) s následující 

 
170 
110 

 

 
100 

 

 

Buštěhradský potok, který se za 
rámci sídla se nachází dva rybníky – menší Nový 

rybník a větší Starý rybník, který navazuje na budovu bývalého pivovaru. Dále se na toku 
rámci osady Na Bouchalce nachází menší bezejmenná 

bustehrad.pdf). 

vrstevnice po 10 m 
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx?, 

http://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/dmr4g/ImageServer/WMSServer?) 
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3.2.8 Potenciální přirozená vegetace 
Potenciální přirozená vegetace je vegetace, která by se na za určitou dobu na stanovišti 

vyvinula za předpokladu, že do procesu vývoje nebude zasahovat člověk, (Neuhäuslová et al., 2001). 
Při tvorbě nových vegetačních krajinných struktur za účelem zlepšení ekologické rovnováhy je vhodné 
v zájmu udržitelnosti při výběru druhů vycházet z potenciální přirozené vegetace a blížit se jí. 

Dle řazení do systému ploch potenciální přirozené vegetace spadá zhruba polovina území do 
kategorie (7) Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum) a polovina do kategorie (33) 
Mochnová doubrava (Potentillo albae-Quercetum), (https://webgis.nature.cz/mapomat, Neuhäuslová 
et al., 2001). 

 

Mapa potenciální přirozené vegetace 
(wms: http://geoportal.gov.cz/arcgis/services/CENIA/cenia_ppv/MapServer/WmsServer?) 

 
Černýšová dubohabřina (Melampyronemorosi-carpinetum): 

dub zimní (Quercuspetraea) - dominantní 
habr obecný (Carpinusbetulus) – dominantní 
lípa srdčitá (Tiliacordata) – častá příměs 
lípa velkolistá (Tiliaplatyphyllos) – na vlhčích stanovištích 
dub letní (Quercus robur) 
jasan ztepilý (Fraxinusexcelsior) – na stanoviště náročnější 
javor klen (Acer pseudoplatanus) – na stanoviště náročnější 
javor mléč (Acer platanoides) – na stanoviště náročnější 
třešeň ptačí (Prunusavium) – na stanoviště náročnější 
buk lesní (Fagussylvatica) – v inverzních polohách 
keřové patro je přítomno pouze v prosvětlených porostech 
 

Mochnová doubrava (Potentillo albae-Quercetum): 

dub zimní (Quercuspetraea) - dominantní 
habr obecný (Carpinusbetulus) – dominantní 
habr obecný (Carpinusbetulus) – příměs 
lípa srdčitá (Tiliacordata) –příměs 
buk lesní (Fagussylvatica) – vzácně 
jeřáb břek (Sorbustorminalis) – vzácně 
jeřáb muk (Sorbusaria) – vzácně 
keřové patro: 
krušina olšová (Frangulaalnus) – významné zastoupení 
líska obecná (Corylusavellana) – častý výskyt 
růže (Rosa sp.) – častý výskyt 
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3.2.9 Geobotanická mapa 
Převládající vegetaci na našem území, kdysi, před cílenými zásahy člověka, tvořila převážně 

lesní společenstva. Podoba těchto společenstev, která existovala před příchodem člověka je 
odhadována na základě mnoha faktorů a jedním ze systémů její klasifikace je geobotanické 
rekonstrukční mapování, (Mikyška, 1969). 

Dle řazení do geobotanické mapy spadá zhruba polovina území do kategorie (Q) Subxerofilní 
doubravy (Potentillo-Quercetum, P.- Q. pannonicum, Lithospermo-Quercetum) a polovina do kategorie 
(C) Dubo-habrové háje (Carpinion betuli). 

 

Geobotanická mapa 
(http://webgis.nature.cz/mapomat/) 

 

Dřeviny doporučené k výsadbě dle programu Arboreus: 

 Program slouží ke stanovení druhové skladby dřevin pro výsadby uskutečňované v rámci 
projektů na posílení a obnovu ekologické rovnováhy v zemědělské krajině, (Dostálek et al., 2001). 
Program Arboreus vychází z Geobotanické mapy.  

 (Q) Šípákové doubravy a teplomilné doubravy suš. oblastí v nejteplejších a nejsušších 
oblastech ČR: 

Šípákové doubravy a teplomilné doubravy sušších oblastí, tvořící klimaxovou vegetaci (to znamená 
optimální konečné stadium sukcesce) hlubších, většinou vápnitých půd nebo subklimaxovou vegetaci 
mělkých skalních půd od středně bohatých silikátových hornin po vápence. Těžištěm výskytu jsou 
nejteplejší a nejsušší oblasti Čech a Moravy. Jejich výskyt je většinou vázán na území s průměrnou 
roční teplotou 8 °C a úhrnem srážek pod 550 mm. 

Dřeviny doporučené k výsadbě. Dřeviny, které by měly obvykle převládat ve stromovém patře, jsou 
podtrženy: 

 Acer campestre (javor babyka, babyka obecná) 
 Acer platanoides (javor mléč) 
 Amygdalus nana (mandloň nízká) 
 Berberis vulgaris (dřišťál obecný, dřišťál dráč) 
 Carpinus betulus (habr obecný) 
 Cerasus avium (třešeň ptačí) 
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 Cerasus fruticosa (třešeň křovitá) 
 Cornus mas (dřín jarní, dřín obecný) 
 Corylus avellana (líska obecná) 
 Cotoneaster integerrimus (skalník celokrajný) 
 Cotoneaster melanocarpus (skalník černoplodý) 
 Crataegus laevigata (hloh obecný) 
 Euonymus europaeus (brslen evropský) 
 Euonymus verrucosus (brslen bradavičnatý) - pouze na jižní Moravě 
 Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 
 Genista tinctoria (kručinka barvířská) 
 Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný) 
 Lonicera xylosteum (zimolez obyčejný) 
 Malus sylvestris (jabloň lesní) 
 Padellus mahaleb (mahalebka obecná) 
 Prunus spinosa (slivoň trnitá, trnka) 
 Pyrus pyraster (hrušeň planá, hrušeň polnička) 
 Quercus petraea (dub zimní, drnák) 
 Quercus pubescens (dub pýřitý, šipák) 
 Rhamnus cathartica (řešetlák počistivý) 
 Rosa arvensis (růže plazivá) 
 Rosa gallica (růže keltská) 
 Sorbus aria (jeřáb muk, muk) 
 Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí) 
 Sorbus danubialis (muk dunajský) 
 Sorbus torminalis (jeřáb břek, břek) 
 Swida sanguinea (svída krvavá) 
 Tilia cordata (lípa malolistá, lípa srdčitá) 
 Tilia platyphyllos (lípa velkolistá) 
 Ulmus minor (jilm habrolistý, jilm ladní) 
 Viburnum lantana (kalina tušalaj) 

(C) Dubohabrové a dubolipové háje (místy jedle) v nížinách a pahorkatinách: 

Květnaté dubohabrové a dubolipové háje (místy s příměsí jedle) na vlhkých až slabě 
zamokřených (někdy sušších) půdách, představující primární, většinou klimaxovou vegetaci (tedy 
optimální konečné stadium sukcesního vývoje) nížin a pahorkatin. Těžištěm výskytu tohoto 
vegetačního typu jsou oblasti do nadmořské výšky ca 450 - 500 m. 

Dřeviny doporučené k výsadbě. Dřeviny, které by měly obvykle převládat ve stromovém patře, jsou 
podtrženy: 

 Abies alba (jedle bělokorá) - vyšší polohy nebo inverzní údolí 
 Acer campestre (javor babyka, babyka obecná) 
 Acer platanoides (javor mléč) 
 Betula pendula (bříza bělokorá, bříza bradavičnatá) - chudší stanoviště 
 Carpinus betulus (habr obecný) 
 Cerasus avium (třešeň ptačí) 
 Cornus mas (dřín jarní, dřín obecný) - v teplejších oblastech, na vápencích 
 Corylus avellana (líska obecná) 
 Crataegus laevigata (hloh obecný) 
 Crataegus monogyna (hloh jednosemenný, hloh jednoblizný) 
 Euonymus europaeus ( brslen evropský) 
 Euonymus verrucosus (brslen bradavičnatý) - pouze na jižní Moravě 
 Fagus sylvatica (buk lesní) - vyšší polohy nebo inverzní údolí 
 Frangula alnus (krušina olšová) - vlhčí stanoviště 
 Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) - vlhčí stanoviště 
 Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný) 
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 Lonicera xylosteum (zimolez obyčejný) 
 Malus sylvestris (jabloň lesní) 
 Picea abies (smrk ztepilý) - ve vyšších polohách severovýchodní Moravy 
 Prunus spinosa (slivoň trnitá, trnka) 
 Pyrus pyraster (hrušeň planá, hrušeň polnička) 
 Quercus petraea (dub zimní, drnák) 
 Quercus robur (dub letní) 
 Rhamnus cathartica (řešetlák počistivý) - pouze v teplejších oblastech 
 Rosa arvensis (růže plazivá) 
 Sorbus aria (jeřáb muk, muk) 
 Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí) 
 Sorbus torminalis (jeřáb břek, břek) - pouze v teplejších oblastech 
 Pinus sylvestris (borovice lesní) - chudší stanoviště 
 Sorbus torminalis (jeřáb břek, břek) - pouze v teplejších oblastech 
 Staphylea pinnata (klokoč zpeřený) - pouze v teplejších oblastech jižní Moravy 
 Swida sanguinea (svída krvavá) 
 Tilia cordata (lípa malolistá, lípa srdčitá) 
 Tilia platyphyllos (lípa velkolistá) 
 Ulmus minor (jilm habrolistý, jilm ladní) 

 

 

3.2.10 Chráněná území a územní systém ekologické stability 
 

Soustava Natura 2000: 
 
Natura 2000 je soustava chráněných území, kterou společně vytvářejí členské státy Evropské 

unie. Je určena k ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a 
nejvzácnějších přírodních stanovišť na území Evropské unie. Soustava Natura 2000 je vytvářena 
dvěma typy území: Ptačí oblast (anglicky Special Protection Area - SPA) a Evropsky významná 
lokalita – označovaná zkratkou EVL (anglicky Site of Community Importance - SCI) nebo EVL-zvláštní 
oblast ochrany (ang. Special area of conservation - SAC).  

 
Do řešeného území nezasahují oblasti Natura 2000 a nenachází se zde ani památné stromy. 
 
Významné krajinné prvky: 
 
Významný krajinný prvek (VKP) je definován v § 3, odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody 

a krajiny č. 114/1992 Sb. jako „ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny 
utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.“ VKP jsou vymezeny ve dvou 
rovinách: první rovinou jsou VKP „ze zákona“ – veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a 
údolní nivy. Ve druhé rovině se nacházejí registrované VKP – mohou se jimi stát jiné části krajiny, 
zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, 
umělé i přirozené skalní útvary, výchozy či odkryvy nebo i cenné plochy porostů v sídelním útvaru, 
např. historické zahrady nebo parky (historické zahrady a parky mohou být zároveň nemovitou 
památkou podle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. v platném znění). Jako VKP je možné 
registrovat i jiné části krajiny. 

 
Na území se nacházejí VKP ze zákona, spadají pod ně veškeré lesní plochy, rybníky, 

Buštěhradský potok a údolní niva podél Buštěhradského potoka. Cílem ochrany údolní nivy je umožnit 
zde přirozený vývoj přírodních společenstev, zvětšit podíl luk a pastvin. Zachování tohoto území má 
přímý vliv na retenční schopnost krajiny. Jako nepřípustné zásahy jsou v této ploše v rámci ÚP 
uvedeny: stavby pro bydlení, rekreaci, výrobu, dopravu, těžbu, úpravy terénu, které mohou nepříznivě 
ovlivnit vodní režim území nebo navyšují uměle terén. 
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Na území se nenacházejí 
plocha se vzácným druhem okrotice
návrh na registraci dané plochy do vhodné kategorie ochrany.
 

Územní systém ekologické stability
 
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je definován jako „vzájemně propojený 

soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu“. Vytváření územního systému ekologické stability (ÚSES) je podle § 4 odst. 1) z
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, veřejným zájmem, na kterém 
se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

 
Pozice prvků územního systému ekologické stability byla převzata 

dokumentu: ÚZEMNÍ PLÁN BUŠTĚHRADU 
mapa pozice prvků ÚSES v řešen

 

 
LBK 719 – biokoridor o šíři 20 m vedený podél toku potoka
LBC 389 – na trase biokoridoru 719, plocha 3 ha, nefunkční
LBK 714, LBK 717 – biokoridory v
LBK 716 – stávající remíz podél navrhované komunikace II/101
LBC 387 – částečně funkční biocentrum
LBK 715 – kopíruje linii stávající zeleně 
LBK 709 – remíz v orné půdě 
 

(https://www.mestobustehrad.cz/meu/uzemni
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Na území se nenacházejí registrované VKP. V nedávné době by však v
okrotice (Cephalanthera), probíhá přezkoumání a má proběhnut následný 

do vhodné kategorie ochrany. 

Územní systém ekologické stability: 

ekologické stability krajiny (ÚSES) je definován jako „vzájemně propojený 
soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu“. Vytváření územního systému ekologické stability (ÚSES) je podle § 4 odst. 1) z
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, veřejným zájmem, na kterém 
se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. 

Pozice prvků územního systému ekologické stability byla převzata 
BUŠTĚHRADU – návrh pro veřejné projednání 06/2020
řešeném katastru města Buštěhrad.: 

biokoridor o šíři 20 m vedený podél toku potoka 
na trase biokoridoru 719, plocha 3 ha, nefunkční 

dory v plochách orné půdy směrem na sever od sídla 
stávající remíz podél navrhované komunikace II/101 
částečně funkční biocentrum 
kopíruje linii stávající zeleně  

Popis stávajících prvků ÚSES 
(https://www.mestobustehrad.cz/meu/uzemni-plan/uzemni-plan-bustehrad.pdf

nedávné době by však v území nalezena 
, probíhá přezkoumání a má proběhnut následný 

ekologické stability krajiny (ÚSES) je definován jako „vzájemně propojený 
soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu“. Vytváření územního systému ekologické stability (ÚSES) je podle § 4 odst. 1) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, veřejným zájmem, na kterém 

Pozice prvků územního systému ekologické stability byla převzata z aktuálního 
návrh pro veřejné projednání 06/2020. Níže je uvedena 

 

 

bustehrad.pdf) 
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3.3 Metoda a postup zpracování 

3.3.1. Použité podklady 
 

Vstupním a základním materiálem pro zpracování územní studie 

 bylo vlastní terénní šetření autorů.  

Metodika zpracování vychází z platného metodického rámce vypracovaného AOPK ČR 
(dokument „Osnova a metodický rámec pro zpracování studií systému sídelní zeleně v rámci OPŽP 
2014-2020, prioritní osa 4, specifický cíl 4.4 – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech“) a z výukových 
materiálů ZF v Lednici (Šimek et. Kučera nepubl.). 

Výsledky terénního šetření byly porovnávány se současnou podobou územního plánu . 
Územní plán, jež sloužil jako podklad pro zpracování studie sídelní zeleně je ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA 
BUŠTĚHRAD, zahrnující úplné znění po vydání změny č.7), platný od 01/2019. Dále bylo přihlíženo 
k dokumentu: ÚZEMNÍ PLÁN BUŠTĚHRADU – návrh pro veřejné projednání 06/2020. 
 

Mapové podklady pro výkresy grafické části a obrázky v textové zprávě: 

● Q100 záplavová zóna stoleté vody 

zdroj: https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/ISVS/ZaplavUzemi/E_ISVS$ZAPL_UZ100.zip 

● Turistické trasy a cyklostezky 

zdroj: http://mapy.cz 

● ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA BUŠTĚHRAD, zahrnující úplné znění po vydání změny č.7 

zdroj: https://www.mestobustehrad.cz/meu/uzemni-plan/ 

● ÚZEMNÍ PLÁN BUŠTĚHRADU – návrh pro veřejné projednání 06/2020 – grafická část 

zdroj: poskytla ing. arch. Zuzana Foglarová 

 

(WMS servery) 

● půdní typologie (TKSP ČR) 

zdroj: http://mapy.geology.cz/arcgis/services/Pudy/pudni_typy50/MapServer/WmsServer? 

● Vrstevnice základní, Vrstevnice zesílená, Vodní toky, Vodní plochy 

zdroj: http://ags.cuzk.cz/arcgis/services/DATA50/MapServer/WmsServer?, 
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_DATA200/WMService.aspx 

● Erozní ohrožení, Ztráta půdy 

zdroj: http://www.bnhelp.cz/ows/eroze?%20, (wms: http://www.bnhelp.cz/ows/eroze?) 

● Ortofoto 

zdroj: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx 

● dmr4g:GrayscaleHillshade 

zdroj: http://ags.cuzk.cz/arcgis2/services/dmr4g/ImageServer/WMSServer? 

● Potenciální přirozená vegetace 

zdroj: http://geoportal.gov.cz/arcgis/services/CENIA/cenia_ppv/MapServer/WmsServer?) 
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3.3.2. Terminologie 
Systém sídelní zeleně, jež je předmětem této studie, není v české legislativě jasně vymezen. 

Lze jej jednoduše definovat jako soubor ploch, jejichž hlavní využití je vázáno přímo na zeleň (resp. 
vegetační prvky), nebo v nichž je zeleň důležitým doplňkovým prvkem k hlavnímu využití těchto ploch. 
Vymezuje se v zastavěném území, zastavitelných plochách a případně nezastavěném území 
v bezprostřední vazbě na zastavěné území a zastavitelné plochy. V sídle se plochy sídelní zeleně 
vyznačují zpravidla převahou introdukovaných druhů dřevin a převahou intenzivně udržovaných 
trávníků. Doplňkovými prvky k těmto plochám jsou pak mobiliář, herní a rekreační prvky, cestní síť, či 
drobné stavby. Kromě ploch určených ke krátkodobé či dlouhodobé rekreaci (především parky a 
parkově upravené menší plochy), systém sídelní zeleně často doprovází důležité komunikační osy 
v sídle (pěší i automobilová doprava), což se pojí s vysokou intenzitou jejich využívání.  

 Systém sídelní zeleně nerozlišuje zeleň veřejnou či soukromou, snahou je propojení 
jednotlivých dílčích ploch do ucelené sítě, jež bude sloužit pro migraci živočichů, k provětrávání a 
ochlazování sídla, zlepšování mezoklimatických a mikroklomatických podmínek, k úpravě režimu 
hospodaření se srážkovou vodou a pro pohodlný pohyb chodců sídlem. 

 Systém sídelní zeleně se skládá ze základních složek (ploch), jež jsou označovány jako 
funkční typy zeleně (FTZ). Tyto plochy jsou zařazeny do jednotlivých kategorií dle převahy jejich 
funkce a charakteru. Pro jednotlivé FTZ se stanovují společné rámcové zásady jejich rozvoje a 
údržby, odvíjející se od pěstebního cíle. Takto vymezené FTZ fungují jako vstup pro následné 
zpracování podrobnější dokumentace. Specifikace jednotlivých kategorií FTZ se nachází v kapitole 
Metodika. 

Studie systému sídelní zeleně dle specifik území řeší více či méně i navazující zeleň 
krajinnou, neboť s tou zeleň v sídle tvoří jeden funkční celek. Zeleň krajinná také výrazně ovlivňuje 
klimatické podmínky v sídle, přímo ovlivňuje volně žijící živočichy a má nenahraditelnou funkci pro 
vodní režim vně sídla, proto je třeba s ní pracovat i nad rámec sídla. Krajinnou zeleň představují jak 
plochy lesních porostů, tak i menší krajinné celky - rozptýlená zeleň v krajině (vegetační prvky rostoucí 
mimo les) - skupiny stromů, keřů, trvalých travních porostů na terénních nerovnostech, mezích, 
remízech, stržích, v břehových hranách vodních toků, v litorálním pásu vodních nádrží, dále 
sekundární sukcesní stadia v dotěžených dobývacích prostorech, lomech, pískovnách, apod. Plochy 
krajinné zeleně slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území. Rozvoj těchto 
ploch zajišťují především přírodní mechanizmy sukcese a nasycování společenstev. Z toho vyplývá, 
že plochy krajinné zeleně se mohou nacházet i v sídlech, např. jako vegetační doprovod vodních toků, 
území lesoparků apod. Vybrané vegetační objekty s touto funkcí se podílí na prostorovém komplexu 
územního systému ekologické stability.  

 

3.3.3. Postup zpracování 
Zpracování studie sídelní zeleně vychází z platného metodického rámce vypracovaného 

AOPK ČR. Vyhotovení projektové dokumentace proběhlo v několika na sebe návazných krocích: 

1) rešerše dostupných podkladů (charakteristiky území, platná územně plánovací dokumentace, 
územní studie, volně dostupné mapové servery) 

2) terénní průzkumy 

3) rozbor území, jednotlivých FTZ a návrh rozvoje systému zeleně 

4) konzultace v průběhu zpracování s dotčenými orgány a organizacemi 

5) dopracování návrhu na základě připomínek a vyjádření 

6) předání vyhotoveného dokumentu 
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3.3.4. Metodika 
Pro zmapování systému sídelní zeleně je třeba vyhodnotit stav jednotlivých ploch funkčních 

typů zeleně (FTZ) a vymezit je v rámci území. Hodnocení bylo provedeno především na základě stavu 
vegetačních prvků - jejich prostorové struktuře, ekologické stabilitě, biodiverzitě. Ve spojitosti s jejich 
pozicí se pak hodnotil jejich význam v systému zeleně města a potenciál těchto ploch v dlouhodobém 
časovém horizontu. 

Na základě zmapování a zhodnocení FTZ a systému zeleně sídla lze navrhnout návrhy 
opatření rozvoje ploch FTZ i celého systému zeleně. Případně lze k zajištění lepší spojitosti systému 
zeleně a jeho podporu navrhnout nové plochy FTZ k založení a jejich realizaci či navrhnout plochy 
doporučené ke změně vyžití v územním plánu. 

Metodický přístup ke zpracování Studie systému sídelní zeleně vychází z dokumentu 
„Osnova a metodický rámec pro zpracování studií systému sídelní zeleně v rámci OPŽP 2014-
2020, prioritní osa 4, specifický cíl 4.4. – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech„. Postup zhotovitele 
se odvíjel dále také od metodických doporučení obsažených v učebních pomůckách ZF MENDELU 
Lednice na Moravě (Šimek et. Kučera nepubl.).  

 

Zásady a postupy metodického přístupu zahrnují tyto úkony: 

 Analýza širších vztahů řešeného katastrálního území, jeho limity, přírodní podmínky a vazby 
sídla na krajinu. 
 

 Určení a zmapování ploch FTZ, vyhodnocení současného stavu vegetačních prvků a 
posouzení zejména s ohledem na jejich dlouhodobou udržitelnost a ekologickou stabilitu. 
 
 

 Zhodnocení celkového stavu zeleně na řešeném území a vytyčení hodnot, příležitostí a 
problémů. 
 

 Definování prostorových vztahů mezi plochami FTZ a vymezení systému zeleně v rámci 
makrokompozice. 
 
 

 Komplexní navržení opatření rozvoje stávajících ploch FTZ a navržení potenciálních nových 
ploch pro podpoření systému zeleně.  
 

 Stanovení etapizace realizace opatření. 
 

 Určení ploch a prvků k navržení pro změnu či zanesení do územního plánu. 

 

Při určování výměry jednotlivých ploch FTZ se pracuje s celou plochou vedenou v rámci 
výkresu včetně půdorysu obsažených budov a zpevněných ploch. 
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Pro jednotlivé plochy FTZ jsou v analytické tabulkové části (Tab.1 Plochy funkčních typů zeleně) 
zapsány následující kritéria: 

Číslo lokality (plochy) 
Číselný kód či kombinace číslice a písmena 
Název plochy 
Slovní popis 
 

Pěstební 
cíl 

Funkční typ 
zeleně 

Zkratka 
Diferenciační znaky 

KRAJINNÁ ZELEŇ 

ekologická 

stabilita 

mokřad, 
prameniště 

KM 

Vegetační doprovod zamokřených a mokrých biotopů. Dřevinné porosty nebo 
travní porosty (zamokřené louky), většinou bez hospodářského využití. Vždy 
jsou významným refugiem ohrožených druhů rostlin, hmyzu, obojživelníků a 
plazů. 

niva, litorál, luh KV 
Vegetační pás na hranici mezi vodními a terestrickými ekosystémy. Je tvořen 
dřevinami, bylinami a trvalými travními biomy. Efekt ekotonu v litorálním 
pásmu při kolísavé hladině vody vyvolává vysokou druhovou rozmanitost. 

květnaté louky KY 

Plochy, na nichž extenzivní využívání přetrvalo až do současnosti a umožnilo 
vývoj travnato-bylinných společenstev, která nesou znaky antropogenního 
klimaxu. Další existence vzácných a ekologicky stabilních ekosystémů je 
vázána na lidské vlivy (kosení, sklizeň sena, pastva, ..). V travním porostu 
vysoký podíl dvouděložných bylin, nízký podíl kulturních druhů trav. Typickým 
znakem krajinného rázu jsou soliterní dřeviny 

lesní klimaxová 
společenstva 

KZ 
Plochy, které vykazují přírodě blízkou druhovou skladbu a jsou na nich zřejmé 
znaky přirozené obnovy porostů v tvz. malém obnovním cyklu  

rekreační a 
esteticky 

významné 
porosty 

krajinná 
rekreační 

KR 

Většinou plochy trvalých travních porostů, doprovázené rozptýleným 
dřevinným porostem. Mohou být využívány např. jako pláže pro koupání, 
dětské a letní tábory, přírodní hřiště, tábořiště, kempinky, apod. Souvislé 
plochy zeleně ve volné krajině, slouží ve zvýšené míře oddechu, rekreaci, 
pobytu v přírodě. Tomuto cíli je podřízeno i vybavení ploch stavebními objekty 
do 20 % rozlohy základní plochy 

vegetace 
vodních toků a 

nádrží 
KN 

Břehové porosty potoků, které svým krajinotvorným významem překračují 
význam vlastní vodoteče nebo potoční nivy. Často uměle zakládané porosty, 
jejichž význam je spíše estetický než ekologický. Vzhledem k údolní poloze 
významná pohledová expozice z různých míst údolí 

zelené 
horizonty 

KH 
Plochy zeleně se specifickou funkcí v dálkových pohledech na exponovaných 
hřbetnicích. Vegetace má především prostorotvornou funkci v urbánní osnově 
města 

biotechnická 
stabilizace 

území 

vegetace 
svahů 

KE 

Vegetační plochy a linie, které zůstaly zachovány v zemědělsky využívaném 
území - protierozní meze, kamenice, hrázky, zvodonče a další terénní tvary s 
vegetačními prvky, které slouží k úpravě hydrického režimu svahu a k 
rozptylování soustředěného odtoku vody. Mimo této základní funkce mají i 
krajinotvornou a ekologickou funkci, jsou refugiem hmyzu, ptactva. Z hlediska 
obnovy jde často o plochy ve vývoji 

vegetace  
plošin 

KA 

Vegetační prvky na plochách, které nemají mimořádný ekologický nebo 
prostorotvornývýznam - jejich hlavní funkce spočívá v obecně uznávaném 
přínosu pro akumulační, retardační a retenční vlastnosti území 
 
 
 

vegetace 
antropogenně 
pozměněného 

reliéfu 

KT 

Vegetace na antropogenně přeměněných územích po těžební činnosti – 
povrchové doly, lomy, výsypky, porekultivační plochy nezařazené v kategorii 
lesaa plochy se samovolnou sukcesí. Plochy zeleně rekultivovaných skládek. 
Často vlivem obsahu jedovatých příměsí může být půda slabě toxická. 
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produkční 
plochy 

zařízené lesní 
porosty 

KL 
Plochy zařízené a pěstované lesnickým způsobem. Podmínky využití určuje 
zpravidla lesní hospodářský plán 

sady KS 
Zpravidla extenzivní opuštěné sady s ovocnými dřevinami uspořádanými v 
pravidelném sponu na vypuklých svazích jižní (V-Z) expozice 

zemědělská 
malovýroby 

KP 
Krajinné struktury menšího měřítka, zpravidla s historickým kontextem, tvořící 
obvykle přechod mezi sídlem a krajinou. Charakteristická je pestrá mozaika 
drobných políček, travnatých ploch, stromořadí ovocných dřevin a mezí. 

postagrární 
lada 

KX 

Plochy se stopami hospodářského využívání - refugia původně a přirozeně 
nedřevinných ekosystémů. Extenzívní využívání a absence antropických 
zásahů v současnosti zpravidla vede k vytvoření travnato-bylinných 
společenstev xero - nebosubxero- termofytních 

urbánní lada KU 
Opuštěné nebo zbytkové plochy v intenzivně urbanizovaném území se 
zřetelnými znaky spontánní sukcese s účastí synantropní flóry a fauny 

 

 

Pěstební 
cíl 

Funkční 
typ zeleně 

Zkratka 
Diferenciační znaky 

SÍDELNÍ ZELEŇ V HLAVNÍ FUNKCI 

Objekty 
zahradní 

architektury 

parky P 

Jde o převážně o objekty zahradního umění (parky, historické zahrady, veřejné 
sady) s výhradně parkovou funkcí. Základní plochy jsou souvisle sadovnicky a 
architektonicky upravené, mají větší výměru. Jejich hlavní funkcí je harmonizace 
biologických a urbanistických prvků městského prostoru. Skladba vegetačních 
prvků, dosahovaná intenzita péče, možnost rozvinutí programového řešení a 
kompozice činí z tohoto funkčního typu nejvýznamnější kompoziční celek 
krajinářské architektury. 

parkově 
upravené 

plochy 
U 

Plochy, které nedosahují rozlohy parku (do 0,5ha), ale jsou upraveny ve vyšší 
intenzitní třídě (květinové záhony, stříhané trávníky, dětské koutky, apod.). 
Převažuje dekorativní funkce. 

nábřeží v 
sídlech 

N 
Plochy vegetace podél vodních toků ve městě s upraveným nábřežím. 
Dominantním prvkem je kontakt řeky s doprovodnými porosty. Plochy bývají 
doplněny vycházkovými trasami, promenádou, dětskými hřišti, apod. 

rekreační a 
esteticky 

významné 
porosty 

zeleň 
sídelní 

s rekreační 
funkcí 

R 

Plochy zahrnují zejména rekreační areály, koupaliště, intenzivně provozované 
pláže, kempinky, stálé stanové tábory. Převažují na nich vegetační prvky a 
stavební objekty nepřekračují 25 % rozlohy plochy. Součástí plochy je zpravidla 
vybavenost: občerstvení stánky, příp. hostinec nebo drobná komerce 

sídelní 
zeleň - 
ostatní 

O 
Významná izolační a ochranná zeleň, nejrůznější opuštěné a nevyužívané plochy a 
dále funkční typy, které se v řešeném území vyskytují pouze ve fragmentech. 
Plochy jsou zpravidla volně přístupné a neudržované 

ochranná 
a izolační 

zeleň 
T 

Plocha účelové zeleně zaměřená na snížení negativních vlivů různých provozů a 
zařízení. vegetace plní nejčastěji funkci ochranné clony - psychologické, 
hygienické; zakončení dálkových pohledů, protihlukové clony apod. 

hřbitovy H 

Plochy hřbitovů tvoří specifickou formu městské zeleně. Pokud nejsou chráněné 
režimy podle zákona č. 114/1992 Sb., jsou na nich přípustné stavby a zařízení, 
které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch: sakrální stavby, 
odpočivadla, obřadní síně, veřejné WC, apod. 

 

 

 

 

 



Územní studie sídelní zeleně Buštěhrad 

24 
 

 

Diferenciační znaky funkčních typů zeleně a stanovení pěstebního cíle  
(Šimek et. Kučera nepubl.), upraveno dle specifik projektu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pěstební cíl Funkční typ 
zeleně 

Zkratka Diferenciační znaky 

SÍDELNÍ ZELEŇ V DOPLŇKOVÉ FUNKCI 

Zeleň 
bydlení a 
občanské 

vybavenosti 
 

zeleň bydlení – 
obytné soubory, 

bytové domy 
ZV 

Plochy vegetace uvnitř soustředěné bytové zástavby, bezprostředně 
navazující na stavební objekty městských sídlišť. Zvláštností ploch je 
veřejná přístupnost a charakteristické vybavení: dětská hřiště, 
pískoviště, klepače, sušáky, apod. 

zeleň bydlení – 
rodinné domy 

ZB 
Plochy vegetace uvnitř soustředěné zástavby. Jedná se vždy soukromou 
vyhrazenou zeleň. Charakter podléhá nárokům a požadvkům majitele. 

obytná ulice OU 
Veřejná zeleň ulic uvnitř soustředěné zástavby, obvykle kombinovaná se 
zklidněnou dopravou. 

zeleň školských 
a kulturních 

zařízení 
ZK 

Vyhrazená zeleň s omezeným přístupem, převážně oplocená, náležející 
k areálům všech typů škol, mateřských škol, domovů dětí a mládeže, 
dětským domovům. Vybavenost odpovídá typu zařízení 

zeleň 
zdravotnických 

zařízení 
ZZ 

Vyhrazená zeleň s omezeným přístupem, převážně oplocená, často 
parkově upravené plochy s pravidelnou údržbou a dobrou vybaveností s 
doplňky 

zeleň 
sportovních 

zařízení 
ZS 

Plochy zeleně uvnitř sportovních areálů s upraveným režimem 
přístupnosti, převážně oplocených. Součást vyšší vybavenosti (stadióny, 
fotbalová hřiště, tenisové kurty, dostihové závodiště). Plochy zeleně jsou 
zpravidla pravidelně udržované 

zeleň 
průmyslových a 
zemědělských 

areálů 

ZP 
Zeleň ve vyhražených výrobních areálech, zpravidla jen ve zbytkových 
plochách, často náletová, v nevyhovující druhové struktuře a ve špatném 
pěstebním a zdravotním stavu. Častá je přítomnost ruderálních ploch 

zeleň 
komerčních 

ploch 
ZO 

drobná prostranství, většinou soukromá, která nemají charakter parkově 
upravených ploch 

 
Zeleň ostatní 

občanské 
vybavenosti 

ZC 
Vyhražená, ale i volně přístupná zeleň navazující na zařízení občanské 
vybavenosti nezařazené do jiných kategorií 

dopravní 
plochy 

 

vegetační 
doprovody 
železnice 

DZ 

Výhradně liniové prvky související se železničními tratěmi, vlečkami, 
zbytkové plochy na nádražích. Vysoký podíl ruderální vegetace, náletů a 
různých stupňů sukcesního vývoje. Některé plochy mají vysokou 
ekologickou hodnotu 

vegetační 
doprovody silnic 

a místních 
komunikací 

DS 

Převážně liniové vegetační prvky bezprostředně navazující na 
komunikace, nebo které jsou součástí dopravních staveb (náspy, 
zářezy). Dále plochy dělících pásů, prostory křižovatek a plochy uvnitř 
mimoúrovňových nájezdů 

Vegetační 
doprovody 

úvozů a polních 
cest 

DP Převážně liniové prvky vázané na využívané, ale i zaniklé cesty.  
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Plocha (výměra celkem), (m²) 

Při určování výměry jednotlivých ploch FTZ se pracuje s celou plochou vymezenou ve výkresu 
včetně půdorysu budov a zpevněných ploch. 

Vhodnost druhového složení vegetace  

1 vyhovuje charakteru funkčního typu a stanovištním podmínkám 

2 
vyhovuje ne zcela charakteru funkčního typu, neohrožuje stabilitu plochy, ale vyžaduje 
úpravu (částečná obměna druhů, obohacení druhové skladby) 

3 
nevyhovuje charakteru funkčního typu nebo stanovištním podmínkám, zásadním 
způsobem ohrožuje stabilitu plochy, většinou chybí v porostní struktuře kosterní druhy 
dřevin 

0 nejsou dřeviny 

Převažující druhy dřevin 

Zastoupení nejvýznamnějších druhů – slovní popis (případně zkratka + seznam zkratek) 

Prostorová struktura vegetačních prvků 

1 odpovídá funkčnímu typu 

2 
odpovídá ne zcela funkčnímu typu - je nutno zasáhnout do stratifikace porostu, 
částečně změnit skladbu vegetačních prvků nebo prostor např. odclonit, otevřít, 
prosvětlit. 

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

0 nejsou dřeviny 

Pěstební a zdravotní stav dřevin 

1 je vyhovující, zaručuje dlouhodobou existenci funkčního typu na lokalitě 

2 
u části vegetačních prvků na ploše je nutný zásah, pěstební stav mírně zanedbaný - 
nutné dílčí pěstební opatření - např. částečné zmlazení, ojedinělé probírky, u výsadeb 
nutná výchovná opatření 

3 
u většiny vegetačních prvků, které jsou nositeli prostorové stability nutný aktuální 
(jednorázový nebo postupný) zásah - např. celkové probírky, asanace, speciální 
ošetření většího počtu jedinců, obnova bylinného krytu 

0 nejsou dřeviny 

Zastoupení převažujících vývojových stadií 

Vývojové 
stad. 1 

Mladý jedinec ve fázi aklimatizace, nálety a semenáče ve výšce bylinného patra 

Vývojové 
stad. 2 

Aklimatizovaný mladý strom, nálety a semnáče ve výšce keřového patra 

Vývojové 
stad. 3 

Dospívající jedinec přesahují ½ běžné výšky taxonu s intenzivním výškovým 
přírůstkem 

Vývojové 
stad. 4 

Dospělý jedinec s ukončeným výškovým přírůstkem 

Vývojové 
stad. 5 

Senescentní jedinec, dochází k postupnému přirozenému odumírání koruny 
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Biologická hodnota plochy 

1 
Plochy zásadní převahou domácích druhů; se starými stromy (mrtvé dřevo, doupné 
dutiny apod.); husté porosty nebo nebo naopak atraktivní světlé okraje porostů, 
přirozené skalní výchozy a stepní lokality, vodní plochy.  

2 
Plochy s domácími i introdukovanými druhy dřevin bez významného množství starých 
stromů a tlejícího dřeva; plochy s vysokým zastoupením kvetoucích, pylodárných, či 
nektarodárných dřevin. 

3 
Vegetační plochy s nedostatkem stromů a převahou nepůvodních druhů bez většího 
ekologického významu. 

Doplňky a vybavenost 

1 vyhovují - jsou v dobrém a dostatečném stavu 

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

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

0 Není a není nutná 

Přístupnost  

P veřejnosti přístupná plocha bez omezení 

V vyhrazená plocha 

Dlouhodobá udržitelnost a ekologická stabilita 

S stabilní 

N nestabilní 

Poznámka ke stavu plochy 

Slovní popis významných skutečností 

Význam plochy v systému zeleně sídla 

1 
Plochy zásadní pro systém zeleně sídla (centrální plochy zeleně, plochy na 
rozvojových uzlech, významná stromořadí) 

2 
Plochy menšího významu, menší plochy zeleně nebo plochy tvořící propojující prvky 
mezi centrálními plochami 

3 
Drobné plochy zeleně nebo méně významé plochy bez návaznosti na systém zeleně 
sídla 

Vlastník 

město Vlastníkem pozemků daného ftz je město 

SO 
Vlastníkem pozemků daného ftz je soukromý subjekt, stát Česká republika či některý 
ze státních orgánů (Správa silnic a dálnic ČR, Povodí Vltavy, Správa železniční 
dopravní cesty 

V ploše zastavěného a zastavitelného či nezastavitelného území 

Z Území je dle platného územního plánu zařazeno mezi zastavěné či zastavitelné plochy 

N Území není dle platného územního plánu zařazeno mezi nezastavitelné plochy 

 

Bodové hodnocení funkčních ploch zeleně  
(Šimek et. Kučera nepubl. a ALL4TREES, s.r.o.), upraveno pro potřeby projetu 
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Pro jednotlivé plochy FTZ jsou v návrhové tabulkové části (Tab.2 Návrh řešení stávajících 
funkčních typů zeleně) zapsána následující kritéria: 

Číslo lokality (plochy) 
Číselný kód či kombinace číslice a písmena 
Funkční typ zeleně - zkratka 
Zkratka 
Název plochy 
Slovní popis 
Návrh opatření rozvoje plochy 
Slovní popis  
Intenzitní třída údržby 

1 
mimořádné nároky na péči na zvláště exponovaných stanovištích v centrálních a 
centru blízkých oblastech s významem utvářejícím vzhled města či obce 

2 
průměrné nároky na péči u všech ploch zeleně, pokud nejsou zařazeny do 1 třídy. 
Typicky zpravidla zahrnuje zeleň bydlení jako funkční typ zeleně s nejvyšším podílem v 
systémech zeleně sídel 

3 
nízké nároky na péči, odlehlé objekty, špatně přístupné části parků, plochy ležící 
ladem. Zpravidla funkční typy krajinné zeleně na území města 

4 plochy neudržované zeleně nebo udržované pouze příležitostně 

Priorita opatření 

1 
Nutná co nejrychlejší realizace opatření. Významné plochy, u nichž dochází 
k degradaci. 

2 
Vhodná co nejrychlejší realizace opatření. Degradující plochy menšího významu, 
plochy, u nichž hrozí při současném režimu péče v dlouhodobějším výhledu 
degradace. 

3 
Vhodná budoucí realizace opatření, případně plochy, u nichž je realizace opatření 
podmíněna splněním dalších podmínek. 

0 Stávající stav je vyhovující  

Plocha doporučená k vypracování projektu - realizace návrhu opatření (D) 

       D        V případě doporučené realizace opatření 

Využití dle platného UP 

Popis 
Vztah k UP/ návrh na změnu využití zastavěného a zastavitelného území v půdoryse plochy 
FTZ 
Popis návrhu na změnu 

S V souladu. 
 

Bodové hodnocení funkčních ploch zeleně  
(Šimek et. Kučera nepubl. a ALL4TREES, s.r.o.), upraveno pro potřeby projetu 
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Pro jednotlivé plochy FTZ jsou v návrhové tabulkové části (Tab.3 Návrh nových ploch FTZ) zapsána 
následující kritéria: 

Číslo lokality (plochy) 
Číselný kód či kombinace číslice a písmena 
Název plochy 
Slovní popis  
Návrh funkčního typu zeleně 
Zkratka + název 
Poznámka ke stavu plochy 
Slovní popis  

Vlastník 

město Vlastníkem pozemků daného ftz je město 

SO 
Vlastníkem pozemků daného ftz je soukromý subjekt, stát Česká republika či některý 
ze státních orgánů (Správa silnic a dálnic ČR, Povodí Vltavy, Správa železniční 
dopravní cesty 

V ploše zastavěného a zastavitelného či nezastavitelného území 
Z Území je dle platného územního plánu zařazeno mezi zastavěné či zastavitelné plochy 
N Území není dle platného územního plánu zařazeno mezi nezastavitelné plochy 

Návrh opatření rozvoje plochy 
Slovní popis 
Intenzitní třída údržby 

1 
mimořádné nároky na péči na zvláště exponovaných stanovištích v centrálních a 
centru blízkých oblastech s významem utvářejícím vzhled města či obce 

2 
průměrné nároky na péči u všech ploch zeleně, pokud nejsou zařazeny do 1 třídy. 
Typicky zpravidla zahrnuje zeleň bydlení jako funkční typ zeleně s nejvyšším podílem v 
systémech zeleně sídel 

3 
nízké nároky na péči, odlehlé objekty, špatně přístupné části parků, plochy ležící 
ladem. Zpravidla funkční typy krajinné zeleně na území města 

4 plochy neudržované zeleně nebo udržované pouze příležitostně 

Priorita opatření 

1 
Nutná co nejrychlejší realizace opatření. Významné plochy, u nichž dochází 
k degradaci. 

2 
Vhodná co nejrychlejší realizace opatření. Degradující plochy menšího významu, 
plochy, u nichž hrozí při současném režimu péče v dlouhodobějším výhledu 
degradace. 

3 
Vhodná budoucí realizace opatření, případně plochy, u nichž je realizace opatření 
podmíněna splněním dalších podmínek. 

0 Stávající stav je vyhovující  

Plocha doporučená k vypracování projektu - realizace návrhu opatření (D) 

       D        V případě doporučené realizace opatření 

Využití dle platného UP 

Popis 
Vztah k UP/ návrh na změnu využití zastavěného a zastavitelného území v půdoryse plochy 
FTZ 
Popis návrhu na změnu 

S V souladu. 
 

Bodové hodnocení funkčních ploch zeleně  
(Šimek et. Kučera nepubl. a ALL4TREES, s.r.o.), upraveno pro potřeby projetu 
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4. Stav sídelní zeleně 

4.1. Současný stav zeleně v řešeném území 
Současný stav funkčních typů zeleně (FTZ) v řešeném území je detailně popsán v přílohách 

v tabulkové části (Tab.1 – Plochy funkčních typů zeleně) a v grafické části (02 – Rozbor současného 
stavu zeleně v sídle a jeho bezprostředním okolí). Dále ke kapitole patří příloha Fotodokumentace a 
Fotodokumentace – Panoramata. 

V katastru města Buštěhrad dominují kulturní plochy obhospodařované orné půdy. Na západě 
katastru je území výrazně ovlivněno průmyslovým areálem bývalé Poldi Kladno, které se částečně 
promítá i do severní oblasti katastru v podobě výsypky z důlní činnosti. Na východní části katastru 
částečně zasahuje těleso dálnice, které je významnou prostorovou bariérou. V rámci sídla jsou plochy 
zeleně nejvíce soustředěny do staré zástavby a historického jádra města. Důležitou linií je v místní 
krajině tok Buštěhradského potoka, který pramení na západní hranici katastru a směřuje dále na 
východ.  

4.1.1. Sídelní zeleň 
Plochy sídelní zeleně jsou často napojeny na důležité objekty občanské vybavenosti a jiné 

objekty s kulturně-historickým významem. V Buštěhradu se nachází i plochy zeleně v rámci nové 
zástavby, nemalý význam mají i liniové prvky uličních stromořadí, které propojují jednotlivé prvky 
systému. 

Z biologického i sociologického hlediska je v sídle nejvýznamnějším prvkem systému zámecký 
park. Nachází se zde cenné porosty letitých dřevin, udržovaná cestní síť a mobiliář s dalším 
vybavením. Pro obyvatele města je oblíbeným místem pro krátkodobou rekreaci. Park je směrem na 
jih propojen s plochou zeleně u zámku, která v současnosti není udržována, má však velký potenciál 
do budoucnosti.  

Pro obyvatele města a biotu oblasti jsou velmi cenné doprovodné porosty Starého a Nového 
rybníka. Kromě příznivého ovlivnění mikroklimatu města mají obě vodní plochy obrovský význam pro 
vodní a na vodu vázané organismy. Zeleň okolo vodní plochy slouží obyvatelům města pro chvíle 
volného času a město místo příležitostně využívá pro pořádání společenských událostí. Během 
terénního průzkumu zde byly zjištěny i cenné vrby bílé v dospělém až senescentním vývojovém 
stadiu, které mají vysoký entomologický potenciál. Na vodní plochy dále navazuje doprovodná zeleň 
podél Buštěhradského potoka. Jedná se o cenný prvek systému sídelní zeleně propojující sídlo a 
krajinu. Potok je v některých úsecích zatrubněn, jinde sleduje své přirozené koryto. V druhovém 
složení dominují domácí druhy vlhkomilných dřevin. V okolní zemědělské krajině je vegetace podél 
koryta jediným přírodě blízkým porostem, bez výrazného antropogenního vlivu.  

Přírodě blízkým porostem v rámci sídla je i hustě zarostlý svah pod ulicí Sladkovského. Tato 
plocha navazuje na doprovodné porosty potoka, v druhovém složení však převažují nepůvodní 
trnovníky akáty. I přes fakt, že se jedná o invazivní druh dřeviny, je porost považován za cenný, jelikož 
rozlohou patří mezi jeden z větších vegetačních celků.  

Zeleň napojená na významné objekty v sídle zahrnuje plochu zeleně u základní školy, zeleň u 
mateřské školy, zeleň na hřbitově a zeleň sportovního areálu.  

Výraznou plochou zeleně v nové zástavbě je park v místní části Ořešín. Tato plocha těsně 
navazuje na novou zástavbu řadových domů. Park je tvořen ze dvou charakterově odlišných částí – 
první část jsou volné travnaté plochy s alejovou výsadbou podél vycházkové cesty a dětským hřištěm, 
druhou částí je svah ke starší zástavbě, který je porostlý různými druhy domácích dřevin a vybaven 
pouze cestní sítí. Tato část parku má více tranzitní funkci, než část první.  

Pro sídlo mají nezanedbatelný význam pásy izolační zeleně. Ty se v současnosti nachází 
podél komunikace č. 61, jež spojuje dálnici D7 a Kladno. Jelikož se jedná o komunikaci první třídy 
s intenzivním provozem dopravy, měly by být tyto pásy do budoucnosti maximálně zachovány a dále 
podporovány. Druhou významnou izolační zelení je větrolam na severním okraji sídla, za školním 
areálem. Vegetační pás o délce 550 metrů utváří prostorovou a pohledovou bariéru a přispívá ke 
fragmentaci orné půdy. Částečně utváří siluetu sídla při pohledu ze severu a je také součástí ÚSES. 
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Pás trávníku, který je dnes na hranici nové zástavby Ořešín a orné půdy nemá plně využitý svůj 
potenciál, do budoucnosti by zde měl být založen porost dřevin, aby byla izolační funkce maximálně 
podpořena. 

Liniovými prvky systému zeleně v Buštěhradu jsou alejové výsadby v některých ulicích. Patří 
sem například vegetační doprovody v ulicích Lípová, Hřebečská, 5. května a Kladenská. Výrazné je 
také stromořadí na východní straně sportovního areálu podél pěšiny. Pro stromořadí v ulicích Lípová, 
Hřebečská a 5. května je třeba specifikovat postupnou náhradu stávajícího druhového složení, jelikož 
stávající javory mléče řezané na hlavu nemají perspektivu dlouhodobé existence na lokalitách a 
v prostoru jsou nedostačující i měřítkově. 

V extravilánu dominují vegetační doprovody komunikací a polních cest. Typickým druhem 
v těchto výsadbách je ořešák královský (Juglans regia), který se hojně vyskytuje i na plochách zeleně 
v sídle. Dále jsou hojně zastoupeny ovocné dřeviny (Prunus domestica, Pyrus communis). Alejové 
výsadby mají v katastru svůj nezastupitelný význam, proto by u stromořadí, kde stávající dřeviny 
dožívají, mělo docházet k postupné obnově výsadeb. 

Vegetační doprovod dálnice D7 na východě území charakterizují mezernaté smíšené 
stromové a keřové porosty. 

 

4.1.2. Krajinná zeleň 
Nejrozsáhlejší plochou krajinné zeleně je v katastru města Buštěhrad souvislý lesní porost, 

který se nachází při severozápadním okraji území. 

Dalším rozsáhlým a zcela specifickým typem krajinné zeleně v území je vegetace na haldě na 
severní hranici katastru. Halda vznikla jako skládka strusky z kladenských hutí v druhé polovině 20. 
století a v okolní krajině je díky své výšce (357 m. n. m.) dominantním prvkem. Vegetace pokrývající 
svahy haldy zahrnuje především pionýrské druhy dřevin (Betula pendula, Populus tremula, Ailanthus 
altissima) a další druhy domácích listnatých dřevin. Vzhledem původu haldy lze v půdě předpokládat 
přítomnost reziduí po těžbě. 

Mezi významné plochy krajinné zeleně, které je důrazně doporučeno zachovat a dále rozvíjet 
patří plochy z kategorie ,,Krajinná rekreační“, ,,Vegetace vodních toků a nádrží“ a ,,Niva, litorál, luh“ při 
Buštěhradském potoku a březích rybníků. Některé z těchto ploch prochází jak krajinou, tak i centrem 
města, kde jsou naopak spíše sídelního charakteru.  

Důrazně doporučeno je zachovat a dále rozvíjet plochy v trasách biocenter a biokoridorů 
ÚSES. Největší plochou zeleně v rámci ÚSES je v současné době částečně funkční lokální 
biocentrum č. 387, jehož zeleň je zařazena do kategorie ,,Lesní klimaxová společenstva“. 
 

4.1.3. Systém zeleně 
Systém zeleně tvoří primárně dva výrazné klíny břehové a nivní vegetace Buštěhradského 

potoka, které vbíhají z krajiny do sídla ze západu a z východu. Dále je ve městě řada ploch zeleně 
situována v návaznosti na historické centrum a stromořadí v ulicích Hřebečská a Kladenská. 

Klín zeleně: Starý a Nový rybník – tok Buštěhradského potoka směrem na východ 

Klín ploch zeleně sleduje tok Buštěhradského potoka a jeho nivu od rybníků směrem na východ. 
Vyznačuje se cennou doprovodnou zelení vodního toku, částečně zahrnuje také lokální biokoridory. 

 

Klín zeleně: Starý a Nový rybník – tok Buštěhradského potoka směrem na západ 

Klín zeleně pronikající do sídla ze západní strany, charakterizují jej doprovodné porosty 
Buštěhradského potoka a posléze jeho suchého koryta 
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Sídlo a krajinu propojují v dalších sedmi směrech stromořadí, které lze také považovat za 
základy potenciálních os klínů zeleně. 

Směr: zámek Buštěhrad – Hřebečská 

Je charakteristické především stávajícím mezerovitým stromořadím, které se za hranicí sídla mění na 
kompaktnější stromořadí oboustranné. Dominantním druhem je zde ořešák královský a javor mléč. 

Směr: zámek Buštěhrad – stromořadí na Číčovice 

Stromořadí sledující průběh komunikace s dominantním zastoupením druhu jasan ztepilý. Stromořadí 
směřuje podél pohledového horizontu. 

Směr: silnice na Stehelčeves 

Tato linie je charakteristická oboustranným stromořadím. Druhově zde dominují ořešáky královské. 

Směr: podél biokoridoru na sever od sídla 

Menší klín rozptýlené zeleně podél polní cesty směřující od sídla k pohledovému horizontu na severní 
straně katastru, směrem k haldě. 

Směr: ulice Vrapická 

Stromořadí podél Vrapické ulice, dále za hranicí sídla se mění na oboustranné ořešákové stromořadí. 

Směr: na západ k biocentru 

Linie stromořadí s dominancí druhu Robinia pseudoacacia, směřující k částečně funkčnímu lokálnímu 
biocentru. 

 

4.2. Popis hodnot, problémů, potenciálů 
Vymezení jednotlivých hodnot, konfliktních míst, či míst s potenciálem, je určeno na základě 

terénního šetření, podkladových materiálů a platné územně plánovací dokumentace. Popis hodnot je 
specifikován v grafické příloze (03 – Problémový výkres). 

 

4.2.1. Hodnoty 
Mezi hodnotné prvky systému sídelní zeleně jsou řazeny větší ucelené plochy s biologickou, 

ekologickou a kulturní hodnotou. Řadí se sem plocha zámeckého parku, který je v současnosti plně 
funkčním prvkem systému a ani v dalších letech se nepředpokládá jeho degradace. Park je hodnotný 
díky porostům vzrostlých dřevin, které jsou pravděpodobně pozůstatkem původní koncepce, a také 
díky své rekreační funkci, kterou pro obyvatele města a jeho návštěvníky přináší.  

Hodnotnou zelení jsou veškeré břehové a nivní porosty Buštěhradského potoka. Doprovodné 
porosty potoka, ve kterých dominují domácí vlhkomilné dřeviny, mají významnou biologickou hodnotu. 
Pro migraci je mohou využívat jak suchozemští, tak i na vodu vázaní živočichové. Na východní straně 
katastru je dle územního plánu v ose potoka veden také biokoridor. 

Nezastupitelnou hodnotu mají v sídle porosty okolo Starého a Nového rybníka a také samotné vodní 
plochy. Plochy jsou cenné díky své biologické hodnotě, neboť se zde nachází cenné stromy – dospělé 
až senescentní vrby bílé s převislými korunami, mohutné topoly na hrázi Starého rybníka a další. Obě 
plochy mají významný rekreační potenciál, místní obyvatelé je využívají k pořádání společenských a 
kulturních událostí během roku.  
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Pod ulicí Sladkovského se dnes nachází svah zarostlý vegetací blízkou lesnímu charakteru. 
Tato plocha se podílí na panoramatu sídla při pohledu ze severozápadu, také má nezastupitelnou 
biologickou hodnotu a díky své rozloze je možným útočištěm pro živočichy, kteří se v sídle vyskytují. 

Mezi hodnoty řešeného území je zařazen i park v zástavbě Ořešín na východním okraji města, 
který se svou rozlohou blíží parku zámeckému. Rozsáhlá pobytová louka s výhledem do krajiny i 
navazující svah zarostlý dřevinami stromového patra mají pro obyvatele sídla velký rekreační 
potenciál. 

Na jihozápadním okraji Buštěhradu se v současnosti nachází dva pruhy izolační zeleně, které 
oddělují zástavbu od rušné komunikace první třídy směřující na Kladno. Oba pásy jsou dostatečně 
široké a osázené dřevinami, takže plní svůj účel a jsou zařazeny mezi hodnoty řešeného území. 

Do hodnot jsou zařazeny všechny plochy vymezené v systému ÚSES, které v současnosti plní 
svoji funkci, nebo ji plní alespoň částečně. Nejvýznamnější je plocha lesního porostu na 
severozápadní straně katastrálního území, která je zařazena v rámci ÚSES jako lokální biocentrum. 
Výše uvedené prvky by měly být v území zachovány a maximálně podporovány vzhledem ke svému 
nenahraditelnému biologickému a ekologickému významu. Všechny jsou situovány mimo zastavěné 
území sídla. 

Katastrální území Buštěhradu se vyznačuje velkým množstvím stromořadí. V některých 
případech jsou tato stromořadí kompaktní, v některých mezerovitá a dožívající, všechna jsou ale 
hodnocena jako cenná a jsou proto zařazena mezi hodnoty území. Jejich krajinotvorný a biologický 
význam z nich činí nepostradatelný prvek systému zeleně, který je nutné v dalších letech podporovat a 
rozvíjet. 

V území byl zaznamenán výskyt ohroženého druhu okrotice (Cephalanthera sp.) z čeledě 
Orchidaceae. Plocha výskytu je situována na severozápadní straně sídla na obou stranách 
komunikace směřující do bývalého areálu Poldi Kladno k městu Buštěhrad v blízkém sousedství 
lokálního biocentra ÚSES. Plocha je v současnosti v návrhu k zápisu do seznamu VKP. 

 

4.2.2. Problémy 
 Problémy detekované v katastrálním území Buštěhradu se týkají především nezastavěného 
území sídla. Na severní straně katastru je to vedení koridoru pro umístění dopravní stavby I/61 VPS 
D068, která má spojovat dálnici D7 s Kladnem. Koridor o průměrné šíři 300 metrů zasahuje do vedení 
tras prvků ÚSES, narušuje pěší napojení na krajinu. Při umístění stavby by bylo vhodné respektovat 
stávající propojení prvků ÚSES a cesty pro pěší a vytvořit vhodná opatření aby byly i nadále 
zachovány. 

 Na mnoha místech, kde stávající územní plán vymezuje prvky systému ÚSES, není 
v současné době žádná vegetace, která by migraci či pobývání zvěře podporovala a je zde orná půda. 
Tento nedostatek je u předmětných ploch vyznačen v problémové mapě a měl by být řešen 
v návaznosti na vyřešení majetkoprávních vztahů v daných lokalitách.    

 Dle podkladových map (wms: http://www.bnhelp.cz/ows/eroze?%20) a orthofoto snímků byly 
vyznačeny plochy ohrožené erozními jevy (viz kapitola 3.2.3 Eroze). U ploch, kde je patrná větrná a 
vodní eroze, či jsou dle podkladových map zařazeny do oblastí se smyvem půdy nad 4 t/ha/rok, by 
mělo dojít v nejbližším časovém horizontu k odborné realizaci vhodných protierozních opatření (viz 
kapitola 5.10.1.). 
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Příklad snímku z orthofoto mapy s patrnou vodní erozí na severovýchodě sídla 
(www.mapy.cz) 

  

V rámci sídla bylo jako problematické vymezeno území u kaple sv. Máří Magdaleny a 
Toskánského sloupu a v navazující Náměstí, U Pivovaru a u kamenného pranýře. Všechny tyto plochy 
mají pro sídlo kulturně – historický význam a podílejí se na utváření charakteru centrální části 
Buštěhradu. Zeleň v těchto lokalitách působí zanedbaným dojmem a na některých místech není 
vyřešen plynulý pěší provoz. Pro tyto plochy je nutné specifikovat koncepci a podpořit význam 
místních kulturních památek vhodnou úpravou adekvátní významu místa.  

 Obecný problém, který se vyskytuje téměř u všech stromořadí podél cest v extravilánu, je 
nedostatečný pás trávníku směrem k orné půdě. Orná půda v některých místech zasahuje méně než 
metr od paty kmenů a kořeny, kmen i koruna mohou být poškozovány zemědělskou činností 
(mechanicky i chemicky).  

 

4.2.3. Příležitosti 
Po analýze historických podkladů katastrálního území Buštěhradu a po vypracování 

makrokompozice sídla a navazující krajiny, byly v Problémovém výkresu vytyčeny trasy bývalých 
polních cest k obnově. Cesty byly vyznačeny v severní, východní a jižní části katastru a mají potenciál 
vytvořit okolo města vnější vycházkový okruh s doprovodnou zelení o délce cca 10 km. Kompozice 
navazuje na již obnovenou cestu mezi Bouchalkou a nájezdem na dálnici D7. Vegetační doprovod 
historických cest vedených po pohledových horizontech bude mít krajinotvorný význam, neboť nově 
založená stromořadí budou viditelná ze širokého okolí a přispějí k harmoničtějším proporcím krajiny. 

Ulice Kladenská a Tyršova patří mezi významné dopravní spojnice ve městě. Město má pro 
tyto dvě oblasti zpracované studie nového uspořádání uličního prostoru včetně vegetačního 
doprovodu.  

Příležitostmi jsou také menší prostory v zástavbě v ulicích Olivová, Kaštanová a Zahradní. 
Volné zelené plochy nemají v současnosti jasně definované programové využití ani vegetační 
doprovod. Pro obyvatele okolních ulic se mohou stát vítanými prostory k setkávání a sociálním 
interakcím.  
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Prostor bývalých Buštěhradských sklepů, který dnes využívají technické služby města, má 
potenciál stát se novým prostorem pro kulturní a společenské akce a hodnotnou parkově upravenou 
plochou.  

Nová koncepce nádvoří zámku respektující historickou podobu prostor by měla vzniknout před 
budovou zámku Buštěhrad, prostor v současnosti nemá svůj potenciál plně využit.  

Potenciál rozvoje a plnějšího využití mají také plochy zeleně v centru, v blízkosti zámku, 
například prostor u budovy ZUŠ a okolo Mariánského morového sloupu. 

Ulice Hřebečská nabízí potenciál k obnově stromořadí, z měřítkově odpovídajícího druhu.  

Lokalita u Starého rybníka přináší potenciál v podobě navýšení atraktivity pro rekreační 
aktivity místních obyvatel. Nabízí také možnosti dosadby nových dřevin, které postupně vytvoří novou 
kostru porostů, až budou stávající dřeviny dožívat. 

Obnova zeleně je doporučena v prostoru mezi bytovými domy v Kladenské ulici a směrem ke 
kruhovému objezdu. Jedná se o poměrně velkou plochu bez jasné koncepce, která naskýtá potenciál 
pro vytvoření místa pro setkávání obyvatel bytových domů. Místu by prospělo situování mobiliáře k 
posezení včetně herních prvků pro děti a založením zeleně, jež by měla dostatečnou izolační, 
prostorotvornou i okrasnou funkci. 
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5. Návrh systému sídelní zeleně 

5.1. Úvod 
Pro rozvoj a optimalizaci systému zeleně je třeba využívat následujících zákonů a zákonných 

opatření: Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon ve znění pozdějších změn a prováděcích vyhlášek 
Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí ve znění zákona č. 123/1998 Sb. Zákon č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivu na životní prostředí v aktuálním znění Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny ve znění zákonných opatření Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., o provádění některých 
ustanovení zákona 114/1992 Sb. Zákon 388/1991 Sb. o Státním fondu ŽPČR  

Prioritou v současné době je zajistit kvalitní stav a údržbu stávajících ploch zeleně. 
Rozpočtové náklady na údržbu je třeba odvíjet od evidence prvků zeleně, jejich výměr a počtu 
a od jejich zařazení do intenzitních tříd údržby a významu plochy v systému zeleně města.  

Zeleň by měla být rozvíjena podle zásad zahradně-krajinářské tvorby s ohledem na 
příslušnou funkci plochy. Ošetřování zeleně, rozšiřování zeleně, její nové zakládání a realizace 
výsadeb by měla být prováděna na základě vypracované projektové dokumentace. 

U projektů, kterými může být dotčena stávající vegetace a vegetační plochy a vegetační 
prvky, musí být evidence těchto ploch a prvků a stanovení podmínek pro zajištění jejich 
ochrany na stanovišti. V případě rušení těchto ploch a prvků musí být stanoven způsob jejich 
náhrady. Součástí veškeré projektové dokumentace ve všech stupních, by měla být zakreslena 
stávající zeleň. 

Obecně lze zásady přístupu ke stávajícím i nově navrženým plochám zeleně shrnout takto: 

1. Důraz na udržovací péči o stávající funkční plochy zeleně pro jejich zachování a další 
zdárný rozvoj. 
 

2. Z hlediska rozšiřování, doplňování a obnovy stávající zeleně se primárně zaměřit na 
místa, u kterých byl v předchozí kapitole vyhodnocen problém či potenciál a na místa 
s prioritou opatření rozvoje plochy s hodnotou 1. Dále na prostorové celky funkčního 
typu zeleně parkové a parkově upravené plochy (díky jejich významu pro krátkodobou 
místní rekreaci).   
 

3. Na neobhospodařovaných a nezastavěných plochách obecně zvyšovat podíl 
stromového patra vegetace. 
 

4. Zintenzivnění zakládání, údržby a zajištění vhodných podmínek pro růst u 
doprovodných liniových porostů podél komunikací pro pěší a motorovou dopravu. 

 
5. Nová koncepce managementu nakládání se srážkovými vodami rámci sídla, 

podporující přirozené zasakování a zadržování vody v krajině na místo odvodu 
srážkové vody do kanalizace. 

 
6. Zakládání protierozních opatření na plochách orné půdy s vysokým odplavováním 

úrodných zemin. 
 

7. Vegetační doprovod podél cyklotras a polních cest v maximální možné míře zachovat 
a dále doplňovat. 
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5.2. Makrokompozice 
Grafická část kapitoly makrokompozice je vypracována v příloze (04 - Makrokompozice 

systému zeleně sídla). 

Koncepce systému zeleně využívá pro kompletaci prostorových vztahů různých typů 
skladebných prvků:  

- základní plochy funkčních typů zeleně (konkrétní plochy FTZ v území) 
- rozvojové osy a rozvojové uzly sídelní a krajinné (podél kterých je vhodné, aby byly situovány 

plochy FTZ) 
- klíny zeleně (složené ze seskupení ploch FTZ) 
- prstence okruhů zeleně (složené ze seskupení ploch FTZ) 

Krajinné osy a uzly metodika 

Krajinné osy byly vymezeny jako směry, jimiž procházejí a rozvíjejí se plochy krajinné zeleně. 
Jedná se o směry vodních toků s břehovými, nivními a lužními porosty. Dále se jedná o směry, kterými 
probíhají souvislé plochy či linie dřevinných porostů (meze, lesy nebo navržený ÚSES).  

Jako krajinné uzly jsou vymezena místa, ve kterých se střetává více krajinných os, a v rámci 
řešeného území jsou často místy, která poskytují množství přírodních biotopů. V návaznosti na 
krajinné osy a uzly je vhodné do budoucna plochy krajinné zeleně rozvíjet. 

Sídelní osy a uzly metodika 

Sídelní osy jsou vymezeny jako směry, jimiž se rozrůstá zástavba sídla (současně s plochami 
zeleně). Na osách při okrajích zástavby se často nacházejí významná rozvojová území, kde je možný 
další růst sídla. Současně jsou osy hlavní trasy pohybu obyvatel. Osy tvoří vazby mezi plochami 
zeleně (FTZ).  

Jako sídelní uzly jsou vymezena místa, ve kterých se střetává více os. Jedná se převážně o 
historická centra rozvoje zástavby (ve kterých se často nacházejí sakrální památky – kostely, křížky). 
Uzly z hlediska jejich častého provozního využívání, soustředěné občanské vybavenosti a křížení cest 
jsou, nebo mají ve svém okolí potenciál mít atraktivní místa pro založení parkové a parkově upravené 
zeleně vhodné k setkávání lidí.  

Zelené klíny metodika 

Zelené klíny jsou mozaikou ploch zeleně krajinné i sídelní (případně i trvalých travních 
porostů, lesních a zemědělských ploch) jejichž uspořádání tvoří koridory zeleně pronikající z krajiny do 
urbanizovaného území. Zelené klíny svou vysokou koncentrací ploch zeleně významně přispívají 
k zlepšení místního mikroklimatu města (snižování vysokých letních teplot, zadržování vody a 
zvlhčování vzduchu, provzdušňování města, snižování hluku a prašnosti). Nejsou chápány jako linie, 
ale jako soubory ploch podél určených směrů.  

Prstence okruhů zeleně 

Plochy zeleně uzpůsobené kruhově uvnitř či při okraji sídla mají často základ historický 
(například zeleň v místech zaniklých hradeb), geomorfologický (zelené horizonty, prudké svahy), 
bývají součástí funkčních či zaniklých dopravních staveb (například podél tras železnic), izolační 
zeleně od komunikací či různých provozů a mohou mít i další funkci či původ.  

Výsledky analýz a návrh 

Přes to, že je studie sídelní zeleně zaměřena primárně na plochy zeleně v sídle (myšleno 
v zastavěném, zastavitelném a obydleném území – tedy většinou zeleň obklopená stavbami), tak je 
řešení přesahu zeleně mimo zastavitelné území nutností ke správnému definování konkrétních 
stávajících ploch zeleně v sídle i funkčnímu vztahu zeleně veřejných prostranství k zeleni přírodní 
(krajinné). Usazení staveb a zeleně v místní krajině, v katastru města Buštěhrad, je propojeným 
organismem. Město Buštěhrad se nachází v údolí Buštěhradského potoka a ze sídla vybíhají do 
krajiny komunikace lemované stromořadími.  
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Stromořadí jsou zde součástí několika ulic v
jsou situována podél silnic v místech pohledových horizontů. Stromořadí t
orné půdy a reliéfem typická místní panoramata a jsou nedílno
Buštěhrad, která by v budoucnu při rozšiřování zastavěného území měla být respektována. 

Z analýz vyplývá, že v řešeném území bylo i množství historických cest, které se nezachovaly, 
ale jejich trasy mají dodnes logic
historických cest s vytvořením vegetačního doprovodu ve formě keřového pásu či stromořadí by 
přispěla k pěší prostupnosti krajiny, fragmentaci velkých ploch orné půdy, ke snížení eroze, k lepší
zadržování vody v území a přispěla by ke zlepšení

Naopak ze širší krajiny do nitra sídla prostupuje Buštěhradský potok se svou břehovou 
vegetací a nivní vegetací a tvoří v
západu. 

V katastru města Buštěhrad lze jasně vymezit 2 neúplné
nachází při okrajích současné zastavěné plochy je z
stávajících ploch zeleně, je však jako cele
příjemná trasa pohybu městem pro pěší
základ, v krajině je však v současné době téměř nerealizovaný.
historických cest, nacházejících se z
na historických mapách patrný i vegetační doprovod ve formě stromořadí.
potenciál rozvoje. Dále jsou zde d
potoka a 7 klínovitě uspořádaných
stávajících ploch zeleně.  

V návaznosti na sídelní a krajinné osy, uzly
budoucna rozvíjet plochy zeleně.

 

 

 

Schéma různých druhů systémů zeleně v

 

Územní studie sídelní zeleně Buštěhrad 

37 

Stromořadí jsou zde součástí několika ulic v zástavbě a odtud vybíhají do volné krajiny, nebo 
místech pohledových horizontů. Stromořadí tvoří v 

orné půdy a reliéfem typická místní panoramata a jsou nedílnou součástí charakteru a identity města 
budoucnu při rozšiřování zastavěného území měla být respektována. 

řešeném území bylo i množství historických cest, které se nezachovaly, 
ale jejich trasy mají dodnes logický průběh a naskýtaly by výhledy i do vzdálené krajiny. Obnova 
historických cest s vytvořením vegetačního doprovodu ve formě keřového pásu či stromořadí by 

pěší prostupnosti krajiny, fragmentaci velkých ploch orné půdy, ke snížení eroze, k lepší
území a přispěla by ke zlepšení harmonických proporcí v krajině.

Naopak ze širší krajiny do nitra sídla prostupuje Buštěhradský potok se svou břehovou 
vegetací a nivní vegetací a tvoří v katastru města Buštěhrad krajinnou osu a klíny z

katastru města Buštěhrad lze jasně vymezit 2 neúplné prstence zeleně
ři okrajích současné zastavěné plochy je z průzkumů jasně patrné množství

stávajících ploch zeleně, je však jako celek, který by byl aspoň v malé části spojitý a prostupný jako 
příjemná trasa pohybu městem pro pěší nefunkční. Vnější, prstenec má geomorfologický a historický 

současné době téměř nerealizovaný. Jedná se o prstenec zaniklých 
rických cest, nacházejících se z většiny na pohledových horizontech ze sídla, u nich je z

na historických mapách patrný i vegetační doprovod ve formě stromořadí. Oba p
Dále jsou zde dva klíny zeleně ve formě zeleně břehů a nivy Buštěhradského 

klínovitě uspořádaných linií stromořadí podél silnic, podél nichž je situována většina 

návaznosti na sídelní a krajinné osy, uzly, zelené prstence a zelené klíny je vhodné do 
na rozvíjet plochy zeleně. 

Schéma různých druhů systémů zeleně v sídle (klínovitá či prstencovitá uspořádání)
(Otruba, 2002) 

zástavbě a odtud vybíhají do volné krajiny, nebo 
 kontrastu s plochami 

u součástí charakteru a identity města 
budoucnu při rozšiřování zastavěného území měla být respektována.  

řešeném území bylo i množství historických cest, které se nezachovaly, 
výhledy i do vzdálené krajiny. Obnova 

historických cest s vytvořením vegetačního doprovodu ve formě keřového pásu či stromořadí by 
pěší prostupnosti krajiny, fragmentaci velkých ploch orné půdy, ke snížení eroze, k lepšímu 

krajině. 

Naopak ze širší krajiny do nitra sídla prostupuje Buštěhradský potok se svou břehovou 
a klíny zeleně z východu i 

ce zeleně. Vnitřní prstenec se 
množství různorodých 

malé části spojitý a prostupný jako 
geomorfologický a historický 

Jedná se o prstenec zaniklých 
většiny na pohledových horizontech ze sídla, u nich je z většiny 

Oba prstence mají velký 
zeleně břehů a nivy Buštěhradského 

, podél nichž je situována většina 

a zelené klíny je vhodné do 

 

sídle (klínovitá či prstencovitá uspořádání) 
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5.3. Návrh řešení systému sídelní zeleně 
Návrh je proveden ve 3 úrovních. Detailní popis navrhovaných opatření je uveden pro 

všechny plochy v tabulkách v příloze této zprávy (Tab. 2, Tab. 3). Grafická část se nachází 
v příloze (05 - Komplexní návrh funkčního a prostorového uspořádání systému zeleně).  

1.  V návrhu se počítá s opatřením rozvoje a údržby stávajících ploch (Tab. 2). Jsou 
specifikovány plochy vyžadující vypracování nové zahradně architektonické koncepce, plochy 
s ošetřením stávajících dřevin, plochy na nichž jsou vhodné probírky či dosadby. 
 

2. Jsou navrženy nové plochy zeleně. Konkrétní plochy navrhované zeleně jsou specifikovány 
v tabulkách (Tab. 3). V rámci krajinné i sídlení zeleně je navržen průběh nových stromořadí, 
která budou sloužit jako přirozené koridory doprovázející cesty pro pěší i motorovou dopravu. 
 

3. V některých plochách funkčních typů zeleně je navržen i případný návrh na změnu využití 
území v územně plánovací dokumentaci. 
 
 

Stávající plochy, u kterých je vhodná nová zahradně architektonická koncepce 
prostoru, revitalizace vyžadující komplexní přístup k lokalitě (komplexní analýza prostoru, 
zeleň, mobiliář, cesty, atd.) je doporučena u následujících ploch: 

1 - Prostor před zámkem 

8 - Parčík u autobusové zastávky 

29 - Zeleň v ulici Havlíčkova 

30 - Zeleň v ulici Riegrova 

31 - Zeleň v ulici Brandlova - horní polovina 

35 - Plocha u kruhového objezdu 

36 - Porost u bytových domů Kladenská – Stavební 

47 - Plocha zeleně v ulici Zahradní 

58 - Bývalé Buštěhradské sklepy v ulici Tyršova 

71 - Plocha zeleně v Olivové ulici 

 

Ošetření dřevin, případné rozšiřování, doplňování a obnovy stávající zeleně V PRVNÍ 
ETAPĚ, je doporučeno u následujících ploch: 

3 - Zeleň v okolí ZUŠ 

14 - Trojúhelník u pranýře 

15 - Pás zeleně u kaple sv. Máří Magdaleny a Toskánského sloupu 

16 - Zeleň v ulici Náměstí 

17 - Zeleň naproti sportovnímu centru 

19 - Zeleň okolo Starého rybníka 

26 - Vegetační doprovod v ulici Žižkova 

27 - Vegetační doprovod v ulici Prokopova 

34 – Kruhový objezd 
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55 - Travnatý pás na východě Ořešína 

58 - Bývalé Buštěhradské sklepy v ulici Tyršova 

59 - Zeleň ve svahu podél Tyršovy ulice 

68 - Prostor pro venčení psů 

69 - Parčík v ulici Kaštanová 

70 - Travnatá plocha před prostorem pro venčení psů 

71 - Plocha zeleně v Olivové ulici 

81 - Remízek v poli vedoucí od kapličky 

101 - Travnatá plocha okolo rybníka Na Bouchalce 

105 - Zeleň podél obnovené polní cesty 

 

Regulativy pro jednotlivé sídelní funkční typy zeleně (FTZ), ve kterých jsou rámcově 
doporučeny vhodné vegetační prvky, vybavenost, optimální plošná struktura a minimální plocha se 
nacházejí v příloze (Tab. 4 Regulativy funkčních typů zeleně). Návrh pro jednotlivé plochy zeleně je 
uveden v příloze v tabulkové části (Tab. 2 Návrh řešení stávajících funkčních typů zeleně, Tab. 3 
Návrh nových ploch funkčních typů zeleně). 

Doporučená obecná opatření pro konkrétní lokality a některé plochy funkčních typů 
zeleně (FTZ) jsou uvedena v  kartách lokalit na následujících stranách.: 
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Zeleň před zámkem Buštěhrad a v zámeckém parku (P) 

 

 

 

Charakter ploch: 

Zelené plochy navazující na budovu zámku Buštěhrad jsou centrální plochy zeleně v sídle s nejvyšším 
významem z pohledu kulturně-historického i biologického. Park severně umístěný od zámku je po 
celkové rekonstrukci, nachází se zde cestní síť, mobiliář i vybrané programové vybavení (prvky 
venkovní posilovny, plocha pro petanque). Hodnotný porost vzrostlých dřevin je pravidelně udržovaný 
a dřeviny jsou v dobré zdravotní kondici. Zámecký park slouží obyvatelům Buštěhradu ke krátkodobé 
rekreaci a je jedním z hlavních prvků systému sídelní zeleně.  

Plochy zeleně směrem na jih a východ od zámecké budovy jsou neudržované, nachází se zde pouze 
vzrostlé dřeviny. Prostor je v rámci sídla jedním z nejhodnotnějších a měla by mu být věnována 
náležitá pozornost. 

Stávající zařazení dle ÚP: 

Dle platného územního plánu jsou plochy zařazeny jako obslužná sféra a parkově upravená plocha, 
toto by bylo vhodné sjednotit a obě plochy zařadit do parkově upravených ploch. 

Doporučená opatření: 

Je doporučena úprava ploch na jižní a východní straně zámku. Vzhledem k charakteru místa by 
v budoucí koncepci měl být brán zřetel na komplexní analýzu místa včetně historických souvislostí a 
podkladů. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Rozloha Intenzitní třída údržby Význam ploch v systému 
zeleně města 

1,7 ha 1 1 
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Zeleň v okolí drobných památek v sídle (ZV, U) 

 

 

 

Charakter ploch: 

Drobné sakrální a historické památky jsou v Buštěhradu poměrně hojně zastoupeny, proto byla 
pozornost věnována také zeleni, která na ně přímo navazuje. V rámci terénních průzkumů byly 
hodnoceny plochy zeleně u kaple sv. Máří Magdaleny a Toskánského sloupu (plocha č. 15), zeleň 
v trojúhelníku u kamenného pranýře (plocha č.14), zeleň u Mariánského morového sloupu (v rámci 
plochy č.4) a zeleň u pomníku padlým ve světové válce (plocha č.45). 

Přestože se plochy řadí mezi prostorově nejmenší prvky systému sídelní zeleně, jejich význam je 
především kulturně – historický. Vegetační prvky v jejich okolí mají především reprezentativní 
charakter. 

Stávající zařazení dle ÚP: 

Plochy jsou ve stávajícím územním plánu zařazeny do kategorie „doprovodná a rozptýlená zeleň“ a 
„parkově upravená plocha“, což je v souladu s jejich nynějším využitím. 

Doporučená opatření:       

Doporučená opatření se liší u jednotlivých drobných ploch zeleně: 

Zeleň u kaple sv. Máří Magdaleny a Toskánského sloupu je doporučena k celkové revitalizaci, neboť 
stávající přerostlý keřový porost u Toskánského sloupu neplní již svoji funkci. Řešena by měla být také 
navazující plocha u kaple, kde nyní roste ruderální porost a náletová vegetace. V rámci úprav by mělo 
dojít také k sanaci opěrných zdí a schodiště. 

Trojúhelník s dominantní lípou a kamenným pranýřem by měl být vyčištěn od přerostlé a náletové 
vegetace, dominantní cenná lípa ošetřena odborným řezem, Celý prostor by měl opět získat 
reprezentativní podobu, v rámci níž by byla vyzdvižena samotná historická památka. 

Zeleň u pomníku padlým na křižovatce ulic Tyršova a Vrapická je ponechána bez navrženého zásahu. 

Zeleň u Mariánského morového sloupu by byla vhodná celkově revitalizovat a vhodnou sadovou 
úpravou podpořit tuto historickou památku. 

 

   

Rozloha Intenzitní třída údržby Význam ploch v systému 
zeleně města 

0,13 ha  1 1, 2 
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Vegetační doprovod komunikací v obytné zástavbě (DS) 

 

  
 

 

Charakter ploch: 

Uliční zeleň má v rámci sídla význam jako propojující prvek mezi jednotlivými plochami sídelní zeleně 
a výrazně se podílí na zlepšení mikroklimatických podmínek v okolí. V Buštěhradu se mezi 
nejucelenější stromořadí řadí vegetační doprovod v ulicích Hřebečská, Lípová, 5. května a Kladenská. 
V případě prvních tří ulic se jedná o javory mléče (Acer platanoides) řezané na hlavu, v ulici 
Kladenská dominuje druh ořešáku (Juglans regia). Stromořadí se výrazně podílí na kompozičním 
uspořádání uličního prostoru a dodávají mu odpovídající měřítko vůči okolním budovám. 

Vegetační doprovod v ulicích v nové zástavbě v jižní části sídla v současnosti tvoří pouze volné 
travnaté pásy bez ucelené keřové či stromové výsadby. Tento stav je dlouhodobě nevyhovující. 

Stávající zařazení dle ÚP: 

Liniové výsadby v ulicích Lípová a 5. května jsou dle ÚP zařazeny v rámci „místních komunikací“, bylo 
by vhodné je vést samostatně jako „doprovodnou a rozptýlenou zeleň“. V ulici Hřebečská a Kladenská 
jsou zelené pásy vedeny jako „doprovodná a rozptýlená zeleň“, což je v souladu se stávajícím 
využitím ploch. 

Doporučená opatření: 

V případě stávajících stromořadí v ulicích Hřebečská, Lípová a 5. května je doporučena postupná 
náhrada stávajících dřevin za jiný, do uličního prostoru vhodný druh. Dřeviny by měly být zapěstovány 
jako alejové stromy. Obměna stromořadí musí proběhnout v souladu s vedením sítí inženýrského 
vybavení. 

V ulici Kladenská je doporučeno stávající stromořadí ořešáků doplnit o chybějící jedince a dožívající 
kusy postupně obnovovat novou výsadbou. 

Pro nové ulice v zástavbě v jižní části sídla je doporučeno specifikovat vhodnou sadovnickou koncepci 
osázení, která se bude odvíjet především od vedení inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Je 
žádoucí na plochy doplnit dřeviny keřové a ideálně také stromového patra, které napomohou utvořit 
uliční ráz a zmírní kontrast mezi měřítkem budov a uličním prostorem. 

 
Rozloha 

Intenzitní třída údržby Význam plochy v systému 
zeleně města 

- 2,3 1, 2 
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Zeleň v okolí Starého a Nového rybníka (KN) 

 

 

 

Charakter ploch: 

Plochy zeleně obklopující Starý a Nový rybník mají společně s vodními plochami nezastupitelný 
význam pro mikroklima celého sídla. Jejich pozice v severní části Buštěhradu tak ovlivňuje široké okolí 
a zlepšuje zde mikroklimatické podmínky. Starý rybník navazuje na budovu bývalého pivovaru a obě 
vodní díla lze identifikovat i na mapách II. Vojenského mapování z let 1836-1852. Plochy jsou cenné 
díky své biologické hodnotě, neboť se zde nachází cenné stromy – dospělé až senescentní vrby bílé 
s převislými korunami, mohutné topoly na hrázi Starého rybníka a další. Obě plochy mají výrazný 
rekreační potenciál, místní obyvatelé je využívají k rekreaci a pořádají se zde také významné 
společenské události během roku.  

Stávající zařazení dle ÚP: 

Zeleň okolo Starého rybníka není samostatně vymezena, pouze na západní straně je vedena menší 
„parkově upravená plocha“. Zeleň okolo Nového rybníka je zařazena do ploch „doprovodné a 
rozptýlené zeleně“. 

Doporučená opatření: 

Stávající plochy je doporučeno maximálně zachovat a dále rozvíjet. Stávající dřeviny by měly být 
ošetřeny odborným řezem na základě detailního dendrologického a entomologického posudku. 
Výsadba nových dřevin musí respektovat ráz obou lokalit a stávající využití prostoru. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Rozloha 

Intenzitní třída údržby Význam plochy v systému 
zeleně města 

0,5 ha  2 1,2 
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Vegetační doprovod komunikací a polních cest v extravilánu (DS, DP) 

 

 

 

Charakter ploch: 

Liniové doprovody polních cest a silnic mají velkou roli.  Všechny z hlavních cest směřující od hranice 
katastru do sídla mají vegetační doprovod. V některých případech jsou tato stromořadí kompaktní, 
v některých mezerovitá a dožívající, všechna jsou ale hodnocena jako cenná. Jejich krajinotvorný a 
biologický význam z nich činí nepostradatelný prvek systému sídelní zeleně, který je nutné v dalších 
letech podporovat a rozvíjet. Dlouhodobým problémem je nedostatečný odstup obhospodařovaných 
ploch orné půdy od kmenů dřevin, často dochází k rozorávání půdy ve vzdálenosti menší než 1 metr 
od kmene. 

Stávající zařazení dle ÚP: 

Stromořadí nejsou ve stávajícím územním plánu nijak vylišena, jsou zahrnuta do ploch „zemědělské 
půdy“. Tento stav je nevyhovující a pro umožnění lepšího managementu péče o tyto prvky 
v budoucnosti by mělo dojít k jejich vylišení a stanovení vhodných regulativ. 

Doporučená opatření: 

U stávajících stromořadí by bylo vhodné stanovit alespoň pětimetrový odstup od paty kmene, ve 
kterém by byl založen travnatý pás a vhodným opatřením zamezeno rozorávání půdy až ke kmenům. 
Postupně by také mělo docházet k obnově dožívajících dřevin novými a doplnění mezerovitých 
porostů o nové jedince. V případě nově zakládaných stromořadí v krajině je třeba ponechat minimálně 
pět metrů široký pás neobhospodařované půdy, aby nebyly nově vysazené stromy poškozovány 
zemědělskou technikou. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Rozloha Intenzitní třída údržby Význam ploch v systému 
zeleně města 

- 2,3 1,2 
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Park Ořešín (P) 

 

 

 

 

Charakter ploch: 

Park Ořešín je rozsáhlou parkovou plochou na východním okraji města. Park navazuje na výstavbu 
řadových rodinných domů a pro jejich obyvatele je vítaným místem pro krátkodobou rekreaci. Park má 
dvě charakterově odlišné části – plocha číslo 53 je převážně travnatá, je zde umístěno dětské hřiště a 
suchý poldr pro zasakování srážkové vody. Nachází se zde jedno stromořadí dospívajících ořešáků 
podél jihovýchodního okraje zelené plochy. Z této části parku je zachován průhled směrem do krajiny. 
Navazující plocha číslo 54 je svažitá a pokrývá ji hustší porost jehličnatých a listnatých dřevin. 
Prochází zde cesta pro pěší směřující do staré zástavby. 

Stávající zařazení dle ÚP: 

Travnatá plocha č. 53 je v územním plánu vedena jako „parkově upravená plocha“, plocha číslo 54 je 
vedena v kategorii „sady a zahrady“.  

Doporučená opatření: 

Pro rovinatou travnatou plochu s dětským hřištěm a suchým poldrem je navržena možnost 
koncepčního doplnění stromů při zachování a podpoře pohledové vazby do krajiny a centrálního 
trávníku.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Rozloha 

Intenzitní třída údržby Význam plochy v systému 
zeleně města 

1,1 ha  2 1 
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5.4. Návrh dřevinných vegetačních prvků 
Obecná doporučení: 

1) Ochrana a doplňování stávajícího stromového patra – Existence více etáží vegetace v 
plochách zásadně navyšuje „objem“ vegetační plochy a tedy její schopnost plnit své funkce. Jen 
kvalitní (tzn. vitální a nepoškozený) strom je schopen dosáhnout patřičné velikosti a věku, tak aby své 
potenciální funkce plnil plnohodnotně, aniž by přitom představoval riziko pro provozní bezpečnost. 
Proto je zásadní zajištění patřičné pěstební péče v období formování koruny stromu (mladém věku) a 
následně zajištění dostatečné ochrany stromů před působením negativních vlivů (nejčastější 
poškození vzrostlých stromů je nevhodný ořez a poškození kořenového systému při stavební 
činnosti). 

2) Doporučený sortiment dřevin – Paušálně stanovovat doporučený sortiment dřevin pro dané 
území není vhodné. Jednotlivé dílčí segmenty území se liší svými funkčními požadavky i lokálními 
stanovištními podmínkami. Výběr vhodných druhů pro konkrétní stanoviště by měl být úlohou 
zahradního a krajinářského architekta na základě principů krajinářské architektury a zvážení všech 
specifik konkrétní lokality. Obecně by porostní kostra výsadeb měla být tvořena osvědčenými, 
odolnými a domácími druhy dřevin a jejich kultivary. Výsadby v krajině by měly být realizovány 
výhradně z domácích druhů dřevin a tradičních a historických. Exotické, výrazně barevně či habituelně 
specifické dřeviny by měly být užívány velmi omezeně pouze s jasným a odůvodněným koncepčním a 
estetickým cílem. S velkou opatrností a vědomím hrozícího nebezpečí šíření do volné krajiny, je třeba 
využívat druhy s potenciálem invazivního chování. V kapitole 3.2 Přírodní podmínky - jsou seznamy 
společenstev dřevin vhodných pro danou lokalitu, ze kterých je možné při výběru druhů s přihlédnutím 
na specifika stanoviště a funkci zeleně vycházet.  

viz. Standardy péče o přírodu a krajinu - SPPK C02 003:2014 Funkční výsadby ovocných dřeviny 
zemědělské krajině – AOPK ČR. 

3) Doplňování mladých výsadeb – podpora rozrůznění věkové struktury dřevin v sídle. Velká 
část dřevin v hodnocených plochách je v dospělém věkovém stadiu, mnohdy se již projevují i příznaky 
nastupující senescence, proto je důležitá průběžná koncepční obnova ploch i jednotlivých vegetačních 
prvků tak, aby nedošlo k náhlému výpadku většího množství stromů, který by se negativně projevil na 
kvalitě celé plochy. 

4) Ochrana biologického potenciálu mrtvého dřeva – při probírkách a kácení stávajících 
dřevin musí být brán v potaz jejich biologický potenciál. V případě, že jsou na dřevině pozorovány 
znaky ukazující na výskyt entomofauny, je doporučeno dřevní hmotu pokáceného stromu ponechat na 
lokalitě (v podobě torza nebo dřevní hmoty ponechané stranou). 
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5.5. Etapizace navržených opatření 
Etapizace navržených opatření je znázorněna v příloze v grafické části (06 – Etapizace). 

 
Etapizace je členěna na 4 kategorie: 
 

 
 I. ETAPA – základní plochy plně připravené k realizaci, nebo bezodkladně vyžadující zásah 

realizace v horizontu 5 let.  
 

 II. ETAPA – základní plochy vhodné k realizaci, ale nevyžadující akutní zásah. Plochy 
menšího významu případně plochy vyžadující náročnější projektovou přípravu – realizace v 
horizontu 10 let.  
 

 III. ETAPA – základní plochy k řešení v dlouhodobém časovém horizontu nebo u nichž je 
realizace opatření podmíněna splněním dalších podmínek (například plochy majetkoprávně 
nevyřešené). 

 
 BEZ ZAŘAZENÍ – plochy, pro něž není navržena realizace žádných opatření, či jsou ve 

vyhovujícím stavu. 

 

5.6. Intenzitní třídy údržby 
Návrh zařazení ploch systému sídelní zeleně do intenzitních tříd údržby se odvíjí od významu 

plochy v sídle a reálných možností údržby. Intenzitní třídy rozlišují čtyři stupně údržby, s následující 
charakteristikou: 

 I. Třída - mimořádné nároky na péči na zvláště exponovaných stanovištích v centrálních a 
centru blízkých oblastech s významem utvářejícím vzhled města či obce. Technické prvky 
jsou zastoupeny v dostatečném množství odpovídajícímu umístění a důležitosti plochy. 
 

 II. Třída - plochy středně náročné na údržbu, průměrné nároky na péči u všech ploch zeleně, 
pokud nejsou zařazeny do 1 třídy. Typicky zpravidla zahrnuje zeleň bydlení jako funkční typ 
zeleně s nejvyšším podílem v systémech zeleně sídel. – například zeleň na sídlištích, v okolí 
bytových domů, u objektů občanské vybavenosti. 
 
 

 III. Třída - nízké nároky na péči, odlehlé objekty, špatně přístupné části parků, plochy ležící 
ladem. Zpravidla funkční typy krajinné zeleně na území města 
 

 IV. Třída - plochy neudržované zeleně nebo udržované pouze příležitostně 
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Tabulka péče dle intenzitních tříd údržby: 
 

trávníky I. Intenzitní třída II. Intenzitní třída III. Intenzitní třída 

jarní vyhrabání 1 x 1 x - 

podzimní shrab listí 2 x 1 x 1 x 

válení 1 x - - 

hnojení 2 x - - 

sekání se sběrem 8 – 10 x 6 – 8 x 2 – 4 x 

zálivka 10 l/m2 8 – 10 x - - 

aerifikace 1 x - - 

vertikutace 1 x - - 

solitérní stromy do tří let od 
výsadby 

I. Intenzitní třída II. Intenzitní třída III. Intenzitní třída 

odplevelení zálivkové mísy 3 x 1 x - 

minerální hnojivo 1 x 0,5 x - 

zálivka 80 l/m2 8 – 10 x 8 – 10 x 8 – 10 x 

výchovný řez (ve 3. roce) 1 x 1 x 1 x 

výměna kůlů dle potřeby dle potřeby dle potřeby 

obnova úvazků dle potřeby dle potřeby dle potřeby 

solitérní stromy čtyři až osm let od 
výsadby 

I. Intenzitní třída II. Intenzitní třída III. Intenzitní třída 

odplevelení zálivkové mísy 1 x - - 

minerální hnojivo 1 x - - 

zálivka 80 l/m2 8 – 10 x 6 – 8 x 6 – 8 x 

udržovací řez (v 8. roce) 1 x 1 x 1 x 

plošné keřové výsadby do zapojení I. Intenzitní třída II. Intenzitní třída III. Intenzitní třída 

odplevelení  2 x 1 x 1 x 

odpíchnutí záhonů 1 x 1 x 1 x 

zálivka 20 l/m2 8 – 10 x 8 – 10 x 8 – 10 x 

zmlazovací řez (ve 3. roce) 1 x 1 x 1 x 

doplnění mulčovací kůry 1 x 1 x 1 x 

plošné keřové výsadby po zapojení I. Intenzitní třída II. Intenzitní třída III. Intenzitní třída 

odplevelení  1 x - - 

odpíchnutí záhonů 1 x - - 

zálivka 20 l/m2 6 – 8 x 2 – 4 x 2 – 4 x 

zmlazovací řez jednou za 3 roky 1 x 1 x 1 x 
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záhony letniček I. Intenzitní třída II. Intenzitní třída III. Intenzitní třída 

rytí záhonů 2 x - - 

hnojení 2 x - - 

uhrabání 2 x - - 

výsadba 3 x - - 

zálivka 20 l/m2 8 – 10 x - - 

okopávka s odplevelením 2 x - - 

odstranění výsadby 3 x - - 

přikrytí záhonů 1 x - - 

odstranění zimní ochrany 1 x - - 

záhony trvalek I. Intenzitní třída II. Intenzitní třída III. Intenzitní třída 

hnojení 2 x 2 x - 

odstranění odkvetlých květů 2 x 2 x - 

zálivka 20 l/m2 8 – 10 x 8 – 10 x - 

okopávka s odplevelením 2 x 2 x - 

přikrytí záhonů 1 x 1 x - 

odstranění zimní ochrany 1 x 1 x - 

doplnění mulčovací kůry 1 x 1 x - 

jarní ostříhání suchých částí rostlin 1 x 1 x - 

svázání okrasných travin 1 x 1 x - 

 

 
Dle zařazení ploch do intenzitních tříd údržby probíhá péče o porosty během jednoho vegetačního 

období. Návrh intenzity jednotlivých prací vychází z metodiky VÚKOZ Průhonice a je upraven dle 
možností, nároků, a stávajících podmínek na plochách zeleně v řešeném území. Výše uvedený výpis 
doporučených úkonů a jejich četností je platný při standardním průběhu vegetačního období a 
průměrných měsíčních teplot a srážek. Pokud teploty a úhrny srážek v jednotlivých vegetačních 
měsících budou dlouhodobě pod nebo nad dlouhodobým průměrem, je třeba péči adekvátně snížit či 
navýšit (týká se především frekvence a objemu zálivky). 
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5.7. Návrh témat pro zapracování do územně plánovací dokumentace 
Podklady pro možné zanesení změn do územně plánovací dokumentace jsou u jednotlivých 

ploch uvedeny v tabulkové příloze této zprávy č. 2 a 3. V základu se jedná o zanesení významnějších 
stávajících ploch zeleně do územního plánu, neboť tam v současnosti samostatně zaneseny nejsou. 
V druhém případě se jedná o zanesení nově navržených ploch zeleně.  

 

5.8. Návrh témat pro řešení obecně závaznou vyhláškou obce 
Z výsledků územní studie vzešla potřeba doporučení řešení obecně závaznou vyhláškou v 

rámci následujících oblastí: 
 
Povinnost zakládání nových komunikací včetně zeleného pásu o minimální šíři 1 m, určeného pro 
výsadbu doprovodné vegetace.  V těchto pásech nesmí být umístěny sítě technického vybavení. 
 
Povinnost výsadby stromů v rámci parkovacích ploch (např. výsadba 1 stromu na 4 parkovací 
místa s povinností výsadby vzrostlých alejových stromů o min. výšce nasazení koruny 2,2 m s 
obvodem kmene min. 12-14 cm).  
 
Povinnost specifikace managementu nakládání se srážkovými vodami u nově vznikajících či 
rekonstruovaných zpevněných ploch, s podmínkou vytvoření vhodných opatření pro postupné 
zasakování vod do půdního profilu. 
 
Povinnost zpracování budoucích územních studií či regulačních plánů ve spolupráci 
s krajinářským architektem. 
 

5.9. Vymezení ploch vhodných pro obnovu a revitalizaci zeleně 
Plochy, které jsou vhodné k revitalizaci zeleně, jsou v návrhové tabulce č. 2 označeny 

písmenem D ve sloupci „plocha doporučená k vypracování projektu - realizace návrhu opatření (D), 
plochy s prioritou 1 je vhodné řešit přednostně (viz kapitola 5.3.). 

 

5.10. Návrh strategie hospodaření se srážkovou vodou 
V souladu s dokumentem „Koncepce ochrany před následky sucha pro území České 

republiky“ (schválena usnesením vlády České republiky č. 528 dne 24. 7. 2017) jsou pro řešené území 
katastru navrženy modelové příklady strategie hospodaření s dešťovou vodou v sídle a její zadržování 
v krajině. Modelově jsou navržena také řešení protierozních opatření, která jsou důležitým tématem 
pro plochy orné půdy. Konkrétní návrh vhodných opatření musí být předmětem samostatné studie, 
návrh je třeba rozpracovat pro konkrétní lokality osobou kompetentní s odpovídající autorizací ČKA 
(autorizace oboru komplexní pozemkové úpravy a stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství) společně s autorizovaným krajinářským architektem. 

5.10.1. Ochrana proti vodní erozi 
ˮ V současné době je maximální ztráta půdy v ČR vyčíslena na přibližně 21 mil. tun ornice za 

rok, což lze vyjádřit jako ztrátu minimálně 4,3 mld. Kč ročněˮ, (Novotný a kol., 2014). 

Z hlediska dlouhodobého zachování funkcí půdy a její úrodnosti je stanovena hodnota 
přípustné ztráty půdy. Přípustná ztráta půdy erozí (její smyv) je nastaven pro středně hluboké (30−60 
cm) půdy 4 t. ha-1.rok-1 a pro hluboké půdy (nad 60 cm) na hodnotu 10 t. ha-1.rok-1. Pokud ztráta půdy 
překročí hodnoty stanovené jako přípustné ztráty půdy, způsob využívání pozemku nezabezpečuje 
dostatečnou protierozní ochranu.  

Mezi technická protierozní opatření snižující vodní erozi patří například vložení meze 
s příkopem, zatravnění, vložení průlehu, aj., (Janeček, 2007). Technická protierozní opatření, která 
zároveň plní i funkci krajinné zeleně lze do budoucna v případě změny využití území na zastavitelné 
využít, a to jako hodnotné prvky liniové doprovodné zeleně například místních komunikací atd. Pro 
oblasti, jež jsou ohroženy erozními jevy, lze využít například technologii průlehů. Jedná se o mělký, 
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široký příkop s mírným sklonem svahů, založený s malým, příp. až nulovým podélným sklonem. 
Druhou možností řešení jsou protierozní hrázky, které mají záchytnou, retenční (vsakovací) a 
odváděcí funkci. Navrhují za účelem neškodného odvedení vody zejména při ochraně intravilánu či 
jiných chráněných území a staveb s cílem zamezit přítoku vnější vody na pozemek. Navrhují se 
zejména na pravidelných méně sklonitých svazích (do 10 %) s malou vertikální a horizontální 
členitostí. Musí být vždy napojeny na systém svodných prvků a hydrografickou síť v povodí. Navrhují 
se samostatně, případně v kombinaci s dalšími liniovými prvky technického charakteru (mělký průleh 
nebo příkop). Hrázkou se vytvoří retenční prostor pro zachycení a neškodné odvedení odtoku ze 
sběrného území (do 15 ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklady možných řešení protierozních opatření 
(Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., 2006 – 2019) 
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5.10.2. Upřednostnění vsakování dešťové vody před vypouštěním do kanalizace 
Současné právní předpisy, zejména vyhláška č. 268/2009 Sb. a vyhláška č. 269/2009 Sb., 

upřednostňují řešit odvádění srážkových vod přednostně vsakováním. Vsakováním vody se zabývá 
ČSN 75 9010 - Vsakovací zařízení srážkových vod a také publikace Hospodaření se srážkovou vodou 
v nemovitostech: TP 1.20. 
 
Možnosti nakládání s dešťovou vodou v souvislosti se systémem ploch zeleně v sídle: 
 Mělký vsakovací průleh – prvek podobný krajinnému průlehu s kolmými stěnami pro odvod 
srážkové vody z menších povodí, ulic apod., lze umístit do nevyužívané části uličního prostoru, 
vynechaného prostoru v podélných parkovacích stáních a dalších vhodných ploch. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklady řešení v zahraničí - vsakovací objekty 
(https://urbanreport.wordpress.com, https://cz.pinterest.com, https://waterbucket.ca, 

https://www.wuwm.com/) 
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 Vsakovací retenční nádrž - objekty s výraznou retenční funkcí, nevykazují velké prostorové 
nároky (z pravidla méně než 7 % z velikosti napojených zpevněných ploch). Vhodné jsou pro 
odvodnění všech typů zpevněných povrchů, tj. střech, komunikací i parkovišť.  

 

Příklady řešení v zahraničí - vsakovací objekty 
(https://www.constructionspecifier.com, https://cz.pinterest.com) 

 

 Vegetační střechy jsou alternativa klasického zastřešení budov a podporují přirozený odpar 
srážkové vody a zpomalují odtok přebytečné srážkové vody do kanalizace. V případě intenzivní 
vegetační střechy může tato plnit také pobytovou funkci.  

 
 

Příklady řešení v zahraničí – zelené střechy 
(http://www.greenroofs.com, http://www.greenrooftechnology.com) 
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 Zpevněné plochy s vysokým koeficientem vsakování jsou náhradou standardních materiálů při 
řešení podporujícím přirozené vsakování srážkových vod. Lze uvést například zatravňovací dlažbu, 
dlažbu se širokou spárou, plochy z mechanicky zpevněného kameniva a plochy štěrkových trávníků. 

 

Příklady řešení v zahraničí – vegetační dlažba 
(https://cz.pinterest.com) 

 

 

Příklady řešení v zahraničí – drenážní beton 
(https://stavba.tzb-info.cz) 
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