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Město Velešín se rozkládá na území o rozloze 13,23 km² (1 323 
ha). 

Místní části jsou Velešín, Velešín- nádraží, Bor, Holkov, Cho-
deč, Skřídla. K 1.1. 2019 byl počet obyvatel Velešína 3 899.
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02 CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

Cílem studie je zhodnocení současného stavu (druhové slo-
žení vegetace, stav vegetace) zeleně a navržení rozvojových 
os zeleně a vymezení nejdůležitějších ploch zeleně ve městě 
a jeho místních částech.

- cílem je navrhnout ucelený systém veřejně přístupné 
zeleně města Velešín a zajistit jeho koncepční řešení,

- generel zmapuje a zhodnotí současný stav veřejně pří-
stupné zeleně v částech správního území města Velešín. 
Kvalitu a funkční využití a navrhne opatření k jeho zlepšení 
(návrh na uspořádání cílového stavu, výběr vhodných druhů 
dřevin, apod.), včetně vazeb veřejně přístupné zeleně v zasta-
věném území sídel na zeleň v navazující volné krajině a včetně 
zohlednění synergie se zelení soukromou (veřejně nepřístup-
nou),

- generel bude v zastavěném území sídel řešit základní 
rozvojové otázky veřejně přístupné zeleně, jako prostorotvor-
ného, kompozičního, funkčního systému města,

- generel navrhne další rozvoj systému veřejného přístupné 
zeleně, jeho zkvalitnění i plošné rozšíření a navrhne postup 
péče (případně obnovy, nového založení apod.) o jednotlivé 
prvky a součásti systému s ohledem na jejich význam v rámci 
systému,

- návrh řešení rozvoje systému veřejně přístupné zeleně 
bude koordinován s Územním plánem města Velešín.

02CÍL ÚZEMNÍ STUDIE

SCHÉMA 1 - ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
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- prvky prostorotvorné
- prvky pro biotechnickou stabilizaci
- prvky pro produkci
- prvky ve vývoji

Toto uspořádání je hierarchické:
- funkční typ nadřazený může plnit všechny pod ním uvede-

né funkce: např. květnatá louka může být současně prvkem 
rekreační zeleně, prvkem pohledového horizontu, atd.

- uvedený princip neplatí opačně: navržená plocha jako 
vegetace svahů nemůže splňovat podmínky pro ekologickou 
stabilitu.

systém zeleně
- popsána návaznost na krajinu, turistické trasy a cyklotra-

sy
- stanoveny principy rozvoje nejhodnotnějších ploch

Byly rozlišeny základní hlavní funkce nezastavitelných území:
1)  Městská zeleň
2) Krajinná zeleň
3) Zemědělsky obhospodařovaná půda
4) Plochy plnící funkci lesa

1) MĚSTSKÁ ZELEŇ:
U městské zeleně byla stanovena hlavní funkce, tzv. funkční 
typ.

3.1 METODA A POSTUP ZPRACOVÁNÍ03 POSTUP ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE

3.1.1 ANALÝZA ÚZEMÍ  Z HLEDISKA VEGETACE:
- vymezení hranic základních ploch v území
- navržení hlavní funkce pro každou základní plochu
- upřesnění funkčního typu
- vymezení ochranných režimů (zvláště chráněná území, 

významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability 
krajiny apod.)

- určení ploch, na kterých je základní funkce vázána na ob-
jekty zeleně a vegetační prvky

- vyhodnocení jejich stavu a navržení principů jejich rozvoje
- na všech typech výše uvedených ploch byl vyhodnocen 

současný stav vegetačních prvků a posouzen zejména s ohle-
dem na jejich stabilitu

- definovány prostorové vztahy mezi plochami a vymezen 

Funkční typ a označení Popis
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Parky P

Souvislá upravená plocha, na které plošná a prostorová struktura vegetačních prvku odpovídá potřebám pro plnohodnotný odpočinek. 
Skladba vegetačních prvku, dosahovaná intenzita péče, možnost rozvinutí programového řešení a kompozice činí z tohoto funkčního 
typu nejvýznamnější kompoziční celek krajinářské architektury. Požadavek na možnost poskytnutí účinné rekreace v přírodním prostředí 
je podmíněn dostatečným kompozičním a pěstebním potenciálem plochy a možností jeho případného využití.

Parkově upravené 
plochy 

U
Menší parkově upravené plochy, u kterých převažuje dekorativní funkce. Na rozdíl od parku tyto plochy neposkytují možnost plnohodnotného 
prostředí pro odpočinek a možnost všestranně rozvíjet kompozici a program plochy. Jejich funkce v systému zeleně města je významná 
- vytváří mozaiku drobných ploch, která významně ovlivňuje upravenost (charakter) a specifičnost městských částí i celého sídla.

Rekreační zeleň R

Funkční typ muže mít dva odlišné charaktery. Část ploch je lokalizovaná v silně urbanizovaném prostředí a tyto plochy představují značný 
rozvojový potenciál. V jiných případech se jedná o plochy u zařízení hromadné rekreace (sezónnost, časově omezený přístup) nebo 
přístupné plochy celoročně využívané - tyto především na okrajích intravilánu s minimální vybaveností. Plochy často navazují na krajinnou 
zeleň (lesní porosty).

Nábřeží N Plochy vegetace podél vodních toků. Plošná a prostorová struktura umožňuje na dílčí části rozvoj rekreačních aktivit.

Hřbitovy H Plochy účelového zařízení, které svým charakterem patří do soustavy městské zeleně.

Ochranná zeleň T Plocha účelové zeleně zaměřené na snížení negativních vlivu různých provozu a zařízení. Vegetace plní nejčastěji funkci ochranné clony 
- psychohygienická funkce, zakončení dálkových pohledu, protihlukové clony.

Stromořadí (uliční, 
městské)

ST
Městské uliční stromořadí. Samostatný funkční typ dotvářející prostorovou strukturu daného uličního prostoru. Metodická poznámka: 
pokud je stromořadí součástí jiného funkčního typu (např. parku, nábřeží apod.) jedná se pouze o vegetační prvek, který daný funkční typ 
tvoří (nikoliv o samostatný funkční typ zeleně) a samostatně tak není hodnoceno. 

 

Urbánní lada L Často neupravené plochy, volně přístupné, bez aktuální údržby. Charakteristickým znakem jsou spontánně vzniklé porosty (dřevin i bylin). 
Jedná se např. o stavební proluky, opuštěné plochy, plochy po staveništích nebo nevyužité urbánní plochy ležící ladem.

 Jiné (ostatní) J Specifické plochy zeleně, svým charakterem nenáležící do žádného ze zde definovaných funkčních typů zeleně. Jejich charakter 
upřesněn v poznámce.
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ZB Plochy vegetace uvnitř soustředěné bytové zástavby, bezprostředně navazující na zástavbu s určením k využívání obyvateli sídlišť. 
Zvláštností ploch je přítomnost charakteristické vybavenosti - dětská hřiště, pískoviště apod.

Zeleň občanské 
vybavenosti 

ZC Jde o drobné plochy v okolí budov občanské vybavenosti, které nemají charakter parkově upravených ploch (funkce je podřízena 
charakteru vybavenosti).

Zeleň školních a 
kulturních zařízení 

ZK Převážně vyhrazená zeleň s omezeným přístupem, převážně oplocená, náležející k areálům všech typu škol, církevních objektů a kulturním 
zařízením.

Zeleň sportovních 
areálů

ZS Plochy zeleně uvnitř sportovních areálu s upraveným režimem přístupnosti, náležících k vyšší vybavenosti, např. stadiony, fotbalová 
hřiště, tenisové kurty aj. Zeleň je většinou ve formě parkově upravených ploch, pravidelně udržovaných. 

Zeleň dopravních 
staveb

ZD Převážně liniové plochy zeleně bezprostředně navazující na komunikace a dopravní stavby.

Zeleň vodotečí ZV
Vegetační doprovody vodních toků a vodních ploch. Mají převážně liniový charakter a utváří velmi různorodou prostorovou stratifikaci. 
Jedná se o částečně upravovány vegetační formace lemující vodní tok, převážně v intenzivně zastavěném nebo intenzivně ovlivněném 
území města. 

Zeleň zdravotnických 
zařízení

ZZ Vyhrazená zeleň s omezeným přístupem náležící k areálům vyšší vybavenosti (např. nemocnice).

Významný detail VD Záměrně založené plochy zeleně zcela minimálního rozsahu tvořící doprovod různým drobným kulturním památkám a pozůstatkům 
(křížky, sochy, památníky, apod.).

Funkční typ a označení Popis
Ekologicky stabilní prvky

 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 KN 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 solitérní 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

Plochy zeleně s rekreací

 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

Prostorotvorné prvky

 
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 prostorotvornou funkci.

 
plochy 

integrovaných 
krajinných stop

KI  Liniové porosty dřevin, trav a bylin, v nichž dochází ke splynutí více významných krajinných funkcí (např. doprovodné porosty vodního toku s 
cestou, turistickou značkou, zpravidla s cyklistickou stezkou).

 porosty mimo 
lesní půdní fond

KF  Lesními porosty stromy a keře lesních dřevin, které v daných podmínkách sice plní funkce lesa, ale nejsou na pozemcích určených k plnění funkcí 
lesa

 vegetační clony KT  Porosty dřevin se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou

 harmonický 
segment krajiny

KK  krajinářsky hodnotné území

Plochy pro biotechnickou stabilizaci

 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 prostorotvorný význam - jejich hlavní funkce spočívá v obecně uznávaném 
přínosu pro akumulační, retardační a retenční vlastnosti území.

Plochy pro produkci

 zařízené lesní 
porosty

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

 sady - 
extenzivní

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

TABULKA 1 - Funkční typy MĚSTSKÉ zeleně - přehled a popis

033.1 METODA A POSTUP ZPRACOVÁNÍ

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE

2) KRAJINNÁ ZELEŇ
Každému funkčnímu typu krajinné zeleně odpovídá cílový 
stav určený na základě biochory, ve které se plocha nalézá. 
Určení stability zeleně vychází z dílčího hodnocení jejího sta-
vu, kterými jsou vhodnost druhové skladby, vhodnost prosto-
rové struktury, zdravotní a pěstební stav. 
Pokud jeden z dílčích aspektů stavu základní plochy krajinné 
zeleně neodpovídá vymezenému funkčnímu typu, je plocha 
vyhodnocena jako nestabilní.
Funkční typy v přehledu jsou seskupeny do několika skupin:

- prvky pro obnovu ekologické stability území
- prvky pro rekreaci

TABULKA 2 - Funkční typy KRAJINNÉ zeleně - přehled a popis



1716

ních,
- průměrná kvalita udržovací péče vegetačních prvků na 

ploše,
- návrh změny kvality udržovací péče vegetačních prvků na 

ploše,
- potřeba obnovy či pěstebního zásahu,
- přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy,
- převažující kvalitativní stav technických prvků.
Hodnocení základních ploch - viz příloha B - tabulková část. 

V tabulkách označení „/“ značí, že jev nebyl hodnocen a „NN“ - 
není zastoupen. U počtu kusů nových výsadeb: S - značí stro-
my a K - značí keře.

 
sady  - 

intenzivní
KO  Intenzivní hospodářské sady

 
Plochy pro chov 

zvěře
KCH  Plochy zařízené pro chov zvěře, většinou se jedná o obory, obůrky, pastviny.

Lada a prvky ve vývoji

 
postagrární 

lada
KP 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- nebo subxero-  termofytních

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

 
subxerofytní 

lada
KX

  Plochy se stopami hospodářského využívání bývají refugii původně a přirozeně nedřevinných ekosystémů. Extenzívní využívání a absence 
antropických zásahů v současnosti zpravidla vede k vytvoření travnato-bylinných společenstev se zřetelnými znaky sukcese v kořistnické 
potravní síti. Většinou jde o velmi cenné typy ekosystémů, relikty stepních lad a opuštěných květnatých sadů.

033.1 METODA A POSTUP ZPRACOVÁNÍ

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE

3.1 METODA A POSTUP ZPRACOVÁNÍ03 POSTUP ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE

Hodnocení funkčních typů městské a krajinné zeleně
Hodnocené údaje jako výsledek terénního průzkumu budou 
uvedeny v textové části a v tabulkovém přehledu s číslováním 
základních ploch či liniových vegetačních prvků.
V tabulce vyhodnocených ploch je provedena klasifikace 
z hledisek: 

- přístupnost plochy zeleně (režim návštěvnosti),
- prostorová struktura vegetačních prvků na ploše,
- druhová struktura dřevinných vegetačních prvků na plo-

še,
- věková struktura dřevinných vegetačních prvků na ploše,
- převažující zdravotní a pěstební stav dřevinných vegetač-

Převažující zdravotní a pěstební stav dřevinných vegetačních prvků
Kvalita prvku Popis stavu - dřevinné vegetační prvky (DVP)

1 Velmi vysoká Převažující část DVP je plně vitálních, zdravých, typického či požadovaného tvaru, bez symptomů poškození. Převažující část DVP plochy perspektivní a 
stabilní.

2 Vysoká Převažující část VP vykazuje drobné nedostatky oproti předcházející kategorii, které však významněji nesnižují jejich perspektivu a stabilitu. Převažující část 
DVP plochy stále perspektivní a stabilní.

3 Průměrná 
Převažující část VP je se středně sníženou vitalitou, se známkami poškození a zhoršeným zdravotním stavem. Převažující část DVP plochy s částečně 
sníženou perspektivou a stabilitou.

4 Nízká Převažující část VP je v důsledku stáří, poškození, chorob či škůdců s podstatně sníženou vitalitou, a/nebo zdravotním stavem. Přavažující část DVP plochy 
s výrazně sníženou perspektivou a stabilitou.

5 Velmi nízká Převažující část VP je v důsledku stáří, poškození, chorob či škůdců, s natolik sníženou vitalitou, a/nebo zdravotním stavem, že chybí předpoklady byť jen 
krátkodobé existence v přijatelném stavu. Přavažující část DVP plochy zcela neperspektivní a nestabilní.

Věková struktura dřevinných vegetačních prvků na ploše
Body Struktura Popis stavu 

1 Velmi vhodná Rozložená věková struktura, na celé ploše zastoupen dostatečný počet nových výsadeb. Zaručen kontinuální vývoj a obměna generací dřevin. 
Popřípadě se jedná o nově založenou plochu.

2 Vhodná Rozložená věková struktura, zastoupen dostatečný počet nových výsadeb. V ojedinělých segmentech plochy generační obměna zajištěna 
není (výsadby chybí).

3 Průměrně vhodná 
Převažují dospělé stromy, v segmentech plochy jsou však významné dílčí obnovy (dosadby nových dřevin). Kontinuální generační obměna není 
zajištěna celoplošně.

4 Nevhodná Zcela převažují dospělé či přestárlé stromy. Nové výsadby pouze ojedinělé, nebo v jen v některých segmentech, bez vlivu na kontinuální 
generační obnovu plochy jako celku.

5 Zcela nevhodná Zcela převažují dospělí nebo přestárlí jedinci. Postupný rozpad. Případné individuální dosadby nemohou ovlivnit rozpad plochy (aktuální, 
budoucí).

Druhová struktura dřevinných vegetačních prvků na ploše
Body Struktura Popis stavu 

1 Velmi vhodná Zcela odpovídá charakteru funkčního typu a stanovištním podmínkám

2 Vhodná Vhodná struktura s několika méně významnými nedostatky. Odpovídá funkci plochy i stanovištním podmínkám.

3 Průměrně vhodná Struktura ne zcela vhodná. Druhová struktura vyžaduje částečnou úpravu (částečná výměna druhů/doplnění druhů).

4 Nevhodná Druhové složení je nevhodné pro plnění požadovaných funkcí funkčního typu nebo pro zajištění stabilní kostry plochy. Nutná významná úprava 
(výměna druhů/doplnění druhů).

5 Zcela nevhodná Struktura zcela neodpovídá charakteru funkčního typu a/nebo stanovištním podmínkám, neumožňuje plnění požadovaných funkcí, negativně 
ovlivňuje stabilitu plochy. Nutné vytvořit znovu.

Prostorová struktura vegetačních prvků na ploše
Body Struktura Popis stavu 

1 Velmi vhodná Zcela odpovídá charakteru funkčního typu zeleně, plně podporuje jeho funkci.

2 Vhodná Vhodná struktura s několika méně významnými nedostatky, plně podporuje funkci plochy.

3 Průměrně vhodná Struktura ne zcela vhodná vzhledem k charakteru funkčního typu. Potřebná částečná úprava (stratifikace porostů, změna skladby vegetačních 
prvků, změna otevřenosti/uzavřenosti prostoru, apod.).

4 Nevhodná Struktura nevhodná vzhledem k charakteru funkčního typu. Nutná významná úprava (stratifikace porostů, změna skladby vegetačních prvků, 
změna otevřenosti/uzavřenosti prostoru, apod.).

5 Zcela nevhodná Struktura zcela nevhodná, neumožňuje plnění požadovaných funkcí, negativně ovlivňuje stabilitu plochy. Nutné vytvořit znovu.

Přístupnost plochy zeleně (režim návštěvnosti) 
Označení Popis stavu

P Veřejnosti přístupná plocha bez omezení
O Časově omezený přístup na plochu
V Vyhrazená plocha

TABULKA 3

TABULKA 4

TABULKA 5

TABULKA 6

TABULKA 7

Průměrná kvalita udržovací péče vegetačních prvků na ploše
Body Kvalita péče Popis stavu 

1 Velmi vysoká Žádné znaky nedostatků v udržovací péči.
2 Vysoká Prvky vykazují znaky dílčích, nezávažných nedostatků v udržovací péči.
3 Průměrná Prvky vykazují znaky dílčích, závažných nedostatků v udržovací péči.
4 Nízká Prvky vykazují znaky významných nedostatků v udržovací péči, nebo její absenci.

5 Velmi nízká Prvky vykazují znaky velmi významných nedostatků v udržovací péči nebo její úplnou absenci.

Návrh změny udržovací péče
Body  Popis stavu 

1  Beze změny stávajícího režimu udržovací péče.
2  Částečné změny stávajícího režimu udržovací péče.

3  Nutno přizpůsobit stávající režim udržovací péče danému funkčnímu typu zeleně.

4  Zásadní změny režimu udržovací péče.
5  Zcela změnit režim udržovací péči.

TABULKA 8

TABULKA 9

TABULKA 10

Potřeba obnovy či pěstebního zásahu
Body Potřeba zásahu Popis stavu 

1 Bez potřeby Prvky plochy bez potřeby obnovy či pěstebního zásahu. Případný zásah má spíše preventivní význam z dlouhodobého pohledu.

2 Minimální potřeba Prvky plochy s minimální potřebou obnovy či pěstebního zásahu. Případný zásah se týká a) pouze několika málo prvků (např. odstranění stromu, 
instalace bezpečnostní vazby, řez), nebo za b) má spíše preventivní význam z dlouhodobého pohledu (např. výchovný řez, zdravotní řez apod.).

3 Dílčí potřeba K udržení plné a dlouhodobé funkčnosti a stability nutno realizovat dílčí pěstební zásahy (segmenty plochy).

4 Vysoká potřeba Vysoká potřeba stabilizace prvků pomocí rozsáhlých pěstebních zásahů a dílčích obnov.

5 Nutná obnova Zcela nestabilní a nefunkční prvky. Zlepšení stavu možné pouze kompletní obnovou.
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- věková struktura dřevinných vegetačních prvků na ploše
- převažující zdravotní a pěstební stav dřevinných vegetač-

ních
- potřeba obnovy či pěstebního zásahu
- počet stran stromořadí
- počet řad
- celková stabilita plochy
- poznámka (jiná navrhovaná opatření)
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TABULKA 11

TABULKA 12

TABULKA 13

Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy
Body Kvalita Popis stavu 

NN Není nutná Přítomnost prvků rekreace a vybavenosti není nutná vzhledem k charakteru a lokalizaci funkčního typu.

1 Zcela dostatečná Přítomnost dostatečného množství prvků rekreace a vybavenosti. Vhodně rozmístěny po celé ploše.

2 Dostatečná Přítomnost dostatečného množství prvků rekreace a vybavenosti. Nerovnoměrně rozmístěny - ojedinělé segmenty bez náplně.

3 Průměrná Prvky rekreace a vybavenosti jsou přítomny, nejsou však v dostatečném počtu nebo nejsou rovnoměrně rozloženy na ploše.

4 Nedostatečná Prvky rekreace a vybavenosti ve zcela nedostatečném množství a ve zcela nevodném rozmístění na ploše.

5 Zcela nedostatečná Úplná absence prvků rekreace a vybavenosti. Negativní ovlivnění funkčnosti/stability plochy.

3) Stromořadí
 Součástí generelu zeleně je samostatné hodnocení stromo-
řadí s rozčleněním v grafické a tabulkové části:

- číselné zařazení
- funkční typ
- přístupnost
- úplnost stromořadí
- vhodnost druhového složení

Úplnost stromořadí 
Body Struktura Popis stavu 

1 úplné stromořadí  výpadek stromů je menší než 20 %

2 mezernaté stromořadí  výpadek stromů od 20–40 %

3 rozpadlé stromořadí  výpadek větší než 40 %

Vhodnost druhového složení 
Body Struktura Popis stavu 

1 Velmi vhodná Druhové složení je optimální, zcela odpovídá parametrům uličního prostoru (aktuálně ani potenciálně nedochází k prostorovým střetům) 
a stanovištním podmínkám.

2 Vhodná Druhové složení s méně významnými nedostatky – vtroušené taxony, které ale odpovídají parametrům uličního prostoru i stanovištním 
podmínkám.

3 Průměrně vhodná Struktura ne zcela vhodná. Druhová struktura vyžaduje potenciálně částečnou úpravu (částečná výměna druhů/doplnění druhů).

4 Nevhodná Druhové složení je nevhodné pro plnění požadovaných funkcí vegetačního doprovodu nebo pro zajištění prostorové stability. Nutná 
významná úprava (výměna druhů/doplnění druhů).

5 Zcela nevhodná Struktura zcela neodpovídá charakteru funkčního typu a/nebo stanovištním podmínkám, neumožňuje plnění požadovaných funkcí, 
negativně ovlivňuje stabilitu plochy. Obnova nutná.

Věková struktura dřevinných vegetačních prvků
Body Struktura Popis stavu 

1 Velmi vhodná Vyrovnaná věková struktura na celé délce stromořadí. Nejsou zastoupeny jedinci věkového stadia 5 (přestárlý jedinec).

2 Vhodná Převládá jedno konkrétní věkové stadium (podíl odlišných věkových stadií je zanedbatelný) a současně nejsou zastoupeny jedinci věkového 
stadia 5 (přestárlý jedinec).

3 Průměrně vhodná 
Zastoupení různých věkových stadií není z hlediska prostorové struktury zanedbatelné – zpravidla se však jedná přítomnost stromů 
navazujících věkových stadií (VS1-VS2, VS2-VS3,VS3-VS4). Současně nejsou zastoupeny jedinci věkového stadia 5 (přestárlý jedinec).

4 Nevhodná Pestré zastoupení třech věkových stadií nebo stromořadí s významným zastoupením jedinců věkového stadia 5 (přestárlý jedinec).

5 Zcela nevhodná 
Nevyrovnané zastoupení více než tří věkových stadií nebo stromořadí s dominantním zastoupením jedinců věkového stadia 5 (přestárlý 
jedinec).

Celková stabilita plochy
Body Název Popis stavu 

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

Převažující kvalitativní stav technických prvků
Body Kvalita prvku Popis stavu - technické prvky (TP)

1 Velmi vysoká technické prvky bez jakýchkoli známek poškození či narušení, plně funkční.

2 Vysoká technické prvky vykazují pouze ojedinělé drobné známky poškození či narušení, plně funkční.

3 Průměrná V důsledku poškození či narušení je částečně omezena funkčnost technických prvků.

4 Nízká V důsledku rozsáhlého poškození či narušení technických prvků je významně omezena jejich funkčnost.

5 Velmi nízká Zcela poškozené či narušené technických prvků, zcela nefunkční.

TABULKA 14

TABULKA 15

TABULKA 16

Převažující zdravotní a pěstební stav dřevinných vegetačních prvků
Kvalita prvku Popis stavu - dřevinné vegetační prvky (DVP-zpravidla stromy)

1 Velmi vysoká Převažující část DVP je plně vitálních, zdravých, typického či požadovaného tvaru, bez symptomů poškození. Převažující část DVP  celkové 
délky ST perspektivní a stabilní.

2 Vysoká Převažující část DVP vykazuje drobné nedostatky oproti předcházející kategorii, které však významněji nesnižují jejich perspektivu a stabilitu. 
Převažující část DVP celkové délky ST stále perspektivní a stabilní.

3 Průměrná 
Převažující část DVP je se středně sníženou vitalitou, se známkami poškození a zhoršeným zdravotním stavem. Převažující část DVP celkové délky 
ST s částečně sníženou perspektivou a stabilitou.

4 Nízká Převažující část DVP je v důsledku stáří, poškození, chorob či škůdců s podstatně sníženou vitalitou, a/nebo zdravotním stavem. Převažující 
část DVP  celkové délky ST s výrazně sníženou perspektivou a stabilitou.

5 Velmi nízká Převažující část DVP je v důsledku stáří, poškození, chorob či škůdců, s natolik sníženou vitalitou, a/nebo zdravotním stavem, že chybí 
předpoklady byť jen krátkodobé existence v přijatelném stavu. Převažující část DVP  celkové délky ST zcela neperspektivní a nestabilní.

TABULKA 17

TABULKA 18

TABULKA 19

TABULKA 20

Potřeba obnovy či pěstebního zásahu
Body Potřeba zásahu Popis stavu 

1 Bez potřeby Stromy bez potřeby obnovy či pěstebního zásahu. Případný zásah má spíše preventivní význam z dlouhodobého pohledu.

2 Minimální potřeba
Stromy s minimální potřebou obnovy či pěstebního zásahu. Případný zásah se týká a) pouze několika málo jedinců (např. odstranění 
stromu, instalace bezpečnostní vazby, řez), nebo za b) má spíše preventivní význam z dlouhodobého pohledu (např. výchovný řez, zdravotní 
řez apod.).

3 Dílčí potřeba K udržení plné a dlouhodobé funkčnosti a stability nutno realizovat dílčí pěstební zásahy (segmenty délky).

4 Vysoká potřeba Vysoká potřeba stabilizace stromů pomocí rozsáhlých pěstebních zásahů a dílčích obnov.
5 Nutná obnova Zcela nestabilní a nefunkční stromořadí. Zlepšení stavu možné pouze kompletní obnovou.

Počet stran
 Popis stavu - dřevinné vegetační prvky (DVP)
1 Jednostranné Stromořadí tvoří vegetační doprovod pouze po jedné straně ulice 
2 Oboustranné Stromořadí tvoří vegetační doprovod obou stran ulice 

Počet řad
 Popis stavu - dřevinné vegetační prvky (DVP)
1 Jedna řada Jednořadé stromořadí 
2 Dvě řady Dvouřadé stromořadí 
3 Tři řady Třířadé stromořadí 
  Jiné než uvedené kombinace (počet stran x počet řad) se uvádí v poznámce)
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Ostatní zdroje:
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a vědění v rámci jednodenních výletů“, reg. číslo: KPF-01-064.

TABULKA 21

Celková stabilita stromořadí - hodnotící stupnice
Body Název Popis stavu 

S Stabilní Stromořadí plní svoji funkci. Je tedy ve své funkci stabilní.
N Nestabilní Stromořadí neplní svoji funkci. Je tedy ve své funkci nestabilní.
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4.1 ZHODNOCENÍ PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK 4.1 ZHODNOCENÍ PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK04 STAV SÍDELNÍ ZELENĚ 04STAV SÍDELNÍ ZELENĚ

4.1.1 PODNEBÍ
Klima řešeného území spadá do přechodného středoev-

ropského typu. Vzhledem k poloze jižních Čech na hranici 
kontinentálního a oceánského klimatu má zde počasí pro-
měnlivý průběh. Nejteplejším územím jsou pánve Jihočeské-
ho kraje, naopak nejchladnějším územím je Šumava.

4.1.2 RELIÉF
Území je součástí Velešínské pahorkatiny  v severní části 

Kaplické brázdy. Je součástí Novohradského podhůří. Pahor-
katina má plochý povrch skloněný od J k S, do nějž je zaříz-
nuto kaňonovité údolí Vltavy Malše se zaklesnutými meandry. 
Jedná se o 12 km širokou, výše zdviženou zemskou kru, mezi 
sníženinou Českobudějovické pánve na severu a Bujanovskou 
sníženinou na jihu, od nichž je oddělena zlomovými svahy. 
Výraznými zlomovými svahy je ohraničena rovněž na západě, 
kde sousedí s Blanským lesem, Buglatskou vrchovinou a Rož-
mberskou vrchovinou. Východní ohraničení tvoří údolí Malše, 
za nímž navazuje Strážkovická pahorkatina.

4.1.3  VODNÍ REŽIM
Oblast rámuje na východě tok Malše a na západě tok Vltavy, 

které se stékají v Českých Budějovicích. Vodní síť doplňuje 
řada drobných vodních toků charakteru potoků, přítoků těch-
to řek. Kromě několika spíše menších a malých rybníků vyniká 
v oblasti plocha vodní nádrže Římov. Římov je vodní nádrž 
vybudovaná v letech 1971-1978 na řece Malši u Římova. Nádrž 
slouží jako zdroj pitné vody pro České Budějovice a široké 
okolí.

MAPA 1 GEOLOGICKÁ MAPA – VELEŠÍN OZNAČEN KŘÍŽKEM

4.1.4 GEOLOGIE
Jihovýchodní část bioregionu tvoří široké pásmo svoro-

vých rul až svorů, zcela na jihu vystupují žuly až granodiority. 
Při okrajích řešeného území, v kotlinách a v Kaplické brázdě 
má reliéf charakter členité pahorkatiny s výškovou členitostí 
100–150 m. Nad tuto pahorkatinu se zvedají výrazné horské 
skupiny s charakterem členité vrchoviny až ploché hornatiny 
s výškovou členitostí 250–370 m. Typická výška bioregionu 
činí 460–900 m. Na kompaktních horninách jsou časté skal-
ní sruby a balvanité sutě i balvanové proudy. Údolí Malše má 
místy kaňonovitý ráz se skalními útvary. Ve vyšších polohách 
jsou rozšířené oligobázické hnědé půdy, na nejvyšších kop-
cích se nachází ostrůvky hnědých půd podzolových, avšak 
převažujícími jsou jinak nasycené hnědé půdy. Tento základní 
obraz půdních poměrů je obohacen ostrůvky odlišných půd na 
substrátech extrémních vlastností.

4.1.5 FLORA A FAUNA
Území města a jeho okolí je ze značné části tvořeno střed-

ním tokem řeky Malše a přímo u Velešína ležící údolní nádrže 
Římov. Romanticky působící přírodní zákoutí zmizela pod 
vodní hladinou údolní nádrže Římov. V okolí Velešína hnízdí výr 
velký (Bubo bubo). Velešín se rovněž pyšní i dvěma hnízdícími 
páry čápa bílého (Ciconia Ciconia). V okolí roste několik druhů 
chráněných rostlin, jako například lýkovec jedovatý (Daphne 
mezereum), dřípatka horská (Soldanella mantana), měsíčnice 
vytrvalá (Lunaria rediviva) a další.

4.1.6 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
Územní systém ekologické stability - ÚSES
 V grafické části Územní studie systému sídelní zeleně 

jsou vyznačeny hlavní prvky ÚSES všech  úrovní, jejichž plo-
chy tvoří kostru zabezpečující ekologickou rovnováhu území. 
Platí, že na plochách vymezených ÚSES je nepřípustné měnit 
kulturu s vyšším stupněm stability za kultury s nižším stup-
něm, provádět nepovolené pozemkové úpravy, těžit nerosty, 
nebo jiným způsobem narušovat ekologicko – stabilizační 

funkci ploch biocenter (Plochy přírodní) a biokoridorů. 
- Regionální biokoridor: RBK 58 Římov – Dlouhá 
- Lokální biocentra: LBC 1 Na velkých dílech, LBC 4 U sil-

nice k Dlouhé, LBC 6 U Velešína, LBC 8 U Římovské nádrže, 
LBC 11 Velešínský potok, LBC 13 Skřidla 

- Lokální biokoridory: LBK 2 Zvíkovský potok, LBK 10 K 
nádrži, LBK 11 K Třebonínu, LBK 12 V Adamcích, LBK 14, 15 
V Kazech, LBK 16 Přes Háj, LBK 17 Zvíkovský potok – Bory, 
LBK 27.

SCHÉMA 2 - ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY
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4.3. NÁVRH ZELENĚ VE STÁVAJÍCÍ ÚZEMNĚ-PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACI

Územní plán města Velešín pracuje s plochami zeleně jako 
nedílnou součástí urbanistické koncepce. 

Územní plán konstatuje, že kulturní krajina řešeného úze-
mí má vysokou estetickou hodnotu, v které značnou roli hrají 
proporcionální vztahy mezi plochami se stávajícím a navrho-
vaným způsobem využití. 

Protože existující jednotky osídlení jsou v řešeném území 
rozmístěny příznivě, vychází krajinné uspořádání z doplňování 
stávajících sídel o rozvojové plochy a z intenzifikace zastavě-
ných území tak, aby urbanistický půdorys sídel byl kompaktní 
a nedocházelo k nežádoucí expanzi zástavby do volné krajiny. 

Nové plochy zástavby zbytečně neexpandují do volné kraji-
ny a pokud ano, tak jsou doplňovány rozsáhlými plochami ze-
leně. Zároveň je součástí návrhu humanizace krajiny, zejména 
z hlediska návrhu její tradiční polyfunkčnosti.

Ve volné krajině (v nezastavěném území), tj. mimo zastavi-
telné plochy a zastavěné území, jsou přípustné stavby a opat-
ření dle § 18, odst. 5, zákona č. 183/2006 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů – s výjimkou ploch biocenter a biokoridorů, 
ve kterých je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro zemědělství, těžbu nerostů a dále technická 
opatření a stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu 
(např. hygienická zařízení, ekologická a informační centra) – 
včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí, včetně 
oplocení.

V územním plánu je zeleň vymezena v rámci těchto funkč-
ních využití: 

- plochy veřejných prostranství – parky a parkově upravené 
plochy 

- plochy zemědělské – orná půda 
- plochy zemědělské – louky a pastviny 
- plochy lesní 
- plochy přírodní 
- plochy smíšené nezastavěného území – nelesní porosty 
- plochy smíšené nezastavěného území – nízká zeleň 
- plochy smíšené nezastavěného území – doprovodná a 

ochranná zeleň 
Zdroj: Územní plán města Velešín, úplné znění po vydání 

jeho změny č.4, SP studio, s.r.o.Ing.arch. Jiří Rampas, 4/2018

4.2. ZHODNOCENÍ STAVU ZELENĚ Z HLEDISKA PLNĚNÍ EKO-
LOGICKÝCH FUNKCÍ

Ekologické funkce zajišťují rostliny jednak svými fyziolo-
gickými pochody (schopností zachytávání a absorpce někte-
rých látek, transpirací apod.), jednak už čistě svou fyzickou 
existencí. Pod ekologické funkce bývá řazena funkce klima-
tická, hydrická, edafická, fytobiologická a přírodoochranná.

 Uvnitř zastavěného území města má zeleň funkci přede-
vším klimatickou funkci. Má vliv na čistotu ovzduší a mik-
roklima – snižuje prašnost a zvyšuje vlhkost vzduchu a také 
pomáhá snižovat hlučnost uvnitř lidských sídel (např. podél 
silnice E55). Klimatická funkce – většinou představuje snižo-
vání znečištění ovzduší a množství přízemního ozonu, regulaci 
mikroklimatu, snižování teploty a zvyšování vlhkosti ovzdu-
ší,produkci kyslíku a aerodynamickou funkci. 

Hydrická funkce -  je většinou myšlená jako zlepšování 
hydrologických poměrů ve městě (hlavně povrchového odto-
ku). Povrchový odtok je částečně řešen malými vodotečemi v 
údolnicích, ale chybí odvodnění z komunikací a střech. Taktéž 
je nutné řešit revitalizaci regulovaných vodních toků, aby do-
šlo k zpomalení odtoku vody z území a zadržení vody v malých 
vodních nádržích. 

Edafická funkce -  představuje především ochrana půdy 
proti erozi a zvyšování kvality půdy.

Přírodoochranná funkce – má význam ve zvyšování a 
ochraně biodiverzity a také při recyklaci organického odpadu 
a v cyklech organických látek, zvláště pak ukládání uhlíku, 
probíhající při fotosyntéze.

Z hlediska stavu zeleně zcela chybí stromořadí v ulicích, 
která by zlepšila čistotu a vlhkost vzduch v ulicích. Taktéž 
chybí stromořadí ve volné krajině, kde by mohla sloužit jako 
větrolamy a pohledové clony.

Uvnitř zastavěných ploch lidských sídel je zeleň velmi 
důležitá, protože. Funkcí veřejné zeleně je zlepšení kvality 
vzduchu, vázání oxidu uhličitého, zachytávání prachu, smogu, 
absorpce hluku, zastínění, korekce teplotních výkyvů a výjim-
kou není ani estetická funkce. 
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4.4 SOUČASNÝ STAV ZELENĚ

4.4. SOUČASNÝ STAV ZELENĚ A MOŽNOSTI A OMEZENÍ JE-
JÍHO ROZVOJE V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ, V ZASTAVITELNÝCH 
PLOCHÁCH A DLE POTŘEBY TAKÉ NA ZELEŇ V NEZASTAVĚ-
NÉM ÚZEMÍ V PROPOJENÍ NA ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVI-
TELNÉ PLOCHY 
Systém zeleně města Velešín je tvořen plochami sídelní a 
krajinné zeleně, které byly vymezeny v mapě 1:8000 a vyhod-
noceny v tabulkové části. Jednotlivé funkčně-kompoziční 
jednotky zeleně jsou níže vyhodnoceny a popsány. V rámci 
terénního šetření bylo celkově vymezeno a vyhodnoceno 161 
funkčně-kompozičních jednotek zeleně, z čehož sídelní zeleň 
tvoří 84 a krajinná zeleň 77 vymezených ploch. 

Z grafu 1 je patrné, že téměř 56,58 % výměry zaujímá kra-
jinná zeleň extravilánu, zatímco asi 43,42 % plochy zeleně je 
tvořeno sídelní zelení v intravilánu obce. Město Velešín je tedy 
typickým příkladem , jehož katastr je z více jak 50%  složen 
z funkčně-kompozičních jednotek krajinné zeleně, ať už se 
jedná o les, či jiné porosty mimo lesní půdní fond. Celkem 
zaujímá vymezená plocha zeleně v obci 106,55 ha.

Z hlediska zastoupení jednotlivých funkčních typů zeleně 
(GRAF 2) nejvyšší zastoupení zaujímá zeleň dopravní (ZD) – 
31%, dále má dominantní zastoupení  zeleň bydlení (ZB) - 17% 
a zeleň zahrádkářských osad (ZH) - 17%.  Na obrazu města 
z hlediska zeleně se tak nejvíce podílí uliční zeleň (ZD) a par-
kově upravené plochy (U) – 7%. Charakteristické pro Velešín 
je, že zde zcela chybí parky (P).

Zastoupení funkčních typů krajinné zeleně odráží samotnou 
krajinou strukturu. Zastoupené je vysoké procento (GRAF 3) 
vegetace niv, vodních toků a nádrží (KN) – 37% a  zařízené lesní 
porosty (KL) a porosty mimo lesní půdní fond (KF) – celkem 
39%. Významnou roli v obrazu krajiny hrají vegetační clony (KT) 
– 13%.

Z hlediska stability ploch sídelní zeleně je méně stabilních 
ploch 43% a více nestabilních ploch 57% (GRAF 4).

Zastoupení stabilních (46%) a nestabilních ploch (54%) u 
krajinné zeleně dosahuje obdobných parametrů (GRAF 5).

GRAF 1 - ČLENĚNÍ TYPŮ ZELENĚ

GRAF 2 - ZASTOUPENÍ FUNKČNÍCH TYPŮ SÍDELNÍ ZELENĚ

GRAF 3 - ZASTOUPENÍ FUNKČNÍCH TYPŮ KRAJINNÉ ZELENĚ

GRAF 4 - ZASTOUPENÍ STABILNÍCH A NESTABILNÍCH PLOCH SÍDELNÍ 
ZELENĚ

GRAF 5 - ZASTOUPENÍ STABILNÍCH A NESTABILNÍCH PLOCH KRAJIN-
NÉ ZELENĚ
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GRAF 7 - ZASTOUPENÍ STABILNÍCH A NESTABILNÍCH PLOCH V JED-
NOTLIVÝCH FUNKČNÍCH TYPECH KRAJINNÉ ZELENĚ

GRAF 9

GRAF 10 GRAF 11

GRAF 14

GRAF 15GRAF 13

GRAF 8 - ZASTOUPENÍ PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ DLE PŘÍSTUPNOSTI 
(REŽIMU NÁVŠTĚVNOSTI) 

4.5.1 SÍDELNÍ ZELEŇ 4.5.2 KRAJINNÁ ZELEŇ

04STAV SÍDELNÍ ZELENĚ
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GRAF 6 - ZASTOUPENÍ STABILNÍCH A NESTABILNÍCH PLOCH V JED-
NOTLIVÝCH FUNKČNÍCH TYPECH SÍDELNÍ ZELENĚ

Z hlediska vysokého podílu zeleně dopravní a zeleně byd-
lení se na obrazu města negativně odráží i vysoké zastoupení 
nestabilních ploch v těchto funkčních typech (GRAF 6). Tak-
též převažující nestabilita ploch u parkově upravených ploch,  
u zeleně školních a kulturních zařízení a u vegetační clony se 
odráží kvalitě života ve městě.

Zastoupení ploch sídelní zeleně dle přístupnosti (režimu 
návštěvnosti) GRAF 8:

Krajinná zeleň byla hodnocena z několika hledisek, z kte-
rých vyplývá následující výstupy: 

- ve většině ploch je prostorová struktura velmi vhodná, 
vhodná  nebo průměrně vhodná (GRAF 12),

- druhové složení u sídelní zeleně je též velmi vhodné, 
vhodné nebo průměrně vhodné - 92%  (GRAF 13),

- zdravotní a pěstební stav sídelní zeleně je u 18% nízký. 
Toto je způsobeno absencí údržby (GRAF14),

- u krajinné zeleně je vysoká a dílčí potřeba obnovy či 
pěstebního zásahu na 58% (GRAF15).

Na nestabilitě jednotlivých funkčních typů krajinné zeleně 
se podílí především absence pravidelné péče o zeleň (GRAF 
7).

GRAF 11

Sídelní zeleň byla hodnocena z několika hledisek, z kterých 
vyplývá následující výstupy: 

- ve většině ploch je prostorová struktura Velmi vhodná, 
vhodná  nebo průměrně vhodná(GRAF 9)

- druhové složení u sídelní zeleně je též velmi vhodné, vhod-
né nebo průměrně vhodné - 85%  (GRAF 10)

- zdravotní a pěstební stav sídelní zeleně je stabilizovaný 
(GRAF11)

GRAF 12
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4.5.3 STROMOŘADÍ

- zdravotní a pěstební stav je u 33% nízký (GRAF 18)
- 34% stromořadí potřebuje obnovu nebo pěstební zásah 

(GRAF 19), 41% má dílčí potřebu.
- 92% stromořadí v území je oboustranných se dvěma řa-

dami (GRAF 20)
- 61% stromořadí v území je nestabilních (GRAF 21)

Stromořadí byla hodnocena z několika hledisek, z kterých 
vyplývá následující hodnocení: 

- 47% stromořadí v řešeném území je rozpadlých. Pouze 
10% je úplných (GRAF 16)

- druhové složení u stromořadí je velmi vhodné nebo vhod-
né (GRAF 17)

GRAF 16

GRAF 17

GRAF 18 GRAF 21

GRAF 19

GRAF 22 GRAF 24

GRAF 23

GRAF 20

4.6.1 SÍDELNÍ ZELEŇ

4.6.2  KRAJINNÁ ZELEŇ

4.6.3 STROMOŘADÍ

4.5 ZHODNOCENÍ STAVU BIOLOGICKÉHO POTENCIÁLU DŘEVIN NA ÚROVNI PLOCH

Z hlediska věkové struktury je hodnocena jako nevhodná 
nebo zcela nevhodná věková struktura u 19% ploch sídelní 
zeleně .  V těchto plochách je většinou potřeba podpořit vě-
kovou strukturu novými výsadbami dřevin

Při hodnocení věkové struktury stromořadí je z 60% ne-
vhodná, jelikož velká část stromořadí dožívá či je přestárlá. 

Naproti tomu u krajinné zeleně je věková struktura v pře-
vážné většině případů stabilizovaná, jelikož zde probíhají 
přírodní procesy. 
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4.7 STŘETY ZÁJMŮ A DISPROPORCE V NÁROCÍCH A MOŽNOSTECH UPLATNĚNÍ ZELENĚ 
PŘI ROZVOJI SÍDLA

4.7 STŘETY ZÁJMŮ A DISPROPORCE V NÁROCÍCH A MOŽNOSTECH UPLATNĚNÍ ZELENĚ 
PŘI ROZVOJI SÍDLA
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4.7.1 STŘETY ZÁJMŮ A DISPROPORCE V NÁROCÍCH A MOŽ-
NOSTECH UPLATNĚNÍ ZELENĚ PŘI ROZVOJI SÍDLA, VČETNĚ 
VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH SKLADEBNÝCH ČÁSTÍ ÚSES A 
VODNÍCH PRVKŮ Z HLEDISKA MOŽNOSTI VYUŽÍVÁNÍ ČLOVĚ-
KEM V KOEXISTENCI S CÍLOVÝM EKOSYSTÉMEM

Zeleň x sítě technické infrastruktury – v minulých letech 
došlo k zániku uličních stromořadí v ulicích města. Následně 
došlo k „zasíťování“ zelených pásů, kde rostla původní stro-
mořadí. Při rekonstrukcích ulic je třeba řešit komplexně celé 
ulice a některé sítě přeložit a znovu vytvořit prostor pro nová 
stromořadí.

Mezinárodní silnice I/3 (E55) na Dolní Dvořiště – intenzivní 
provoz na mezinárodní silnici tvoří bariéru pro využívání zá-
padní části správního území Velešína. V budoucnosti okrajem 
správního území povede dálnice D3. V tomtéž směru vede 
železniční trať č. 196 z Českých Budějovic na Horní Dvořiště

Vodní nádrž Římov – v řešeném území v povodí Malše jsou 
vyhlášena ochranná pásma vodárenské nádrže Římov.  Ve 
všech pásmech je nutno dodržovat zásady ochrany dle vy-
daného výnosu a zákona o vodách.  Do prvního ochranného 
pásma není povolen vstup a je tím zamezeno rekreační využití 
tohoto cenného území. 

Ochrana přírody a krajiny:
- na území Velešína je registrován významný krajinný prvek 

(VKP) stromořadí Budějovická. Významné krajinné prvky jsou 
chráněny před rušivými zásahy, k případným zásahům do VKP 
je nutno vyžádat si stanovisko místně příslušného orgánu 
ochrany přírody.  

S územním systémem ekologické stability - není střet zá-
jmů. 

Majetkové vztahy - v místech realizace systému zeleně 
musí být vyřešeny majetkové vztahy.

Vodní systém - v rámci systému zeleně musí být souběž-
ně řešen i hydrický systém, hlavně povrchový odtok vody. V 
území zcela chybí odvodnění z komunikací  a střech do ote-
vřených vodotečí. V rámci realizace systému zeleně i nových 
staveb je nutné provést revitalizaci vodních toků, zpomalení 
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SCHÉMA 3 - PROBLÉMOVÁ MAPA

odtoku vody z území a zadržet vodu v malých vodních nádr-
žích. 

Krajina a dálkové pohledy - veškerá nová zástavba musí 
být posuzována z hlediska ochrany krajinného rázu, aby neby-
ly narušeny dálkové pohledy v krajině. 

V problémové mapě  (schéma č.3)jsou znázorněny provozní 
bariéry a vizuální nedostatky.

l
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Urbanistická koncepce zástavby je poměrně jednoduchá: - 
základ tvoří město Velešín a v zemědělské krajině je rozptýleno  
7 vesnických sídel  - Chodeč, Bor, Zadní Bor, Velešín Nádraží, 
Skřídla, Veselka a Holkov. Některá z venkovských sídel mají 
dochovanou  původní strukturu a ráz. Velmi cenné jsou 
malé zemědělské usedlosti.  V krajině je také jedna rozsáhlá 
zahrádkářská osada, vázaná na sídliště ve Velešíně. Páteří 
Velešína je původní zemská stezka, na kterou bylo návázáno 
trojúhelníkové historické náměsti s latránem. Další rozvoj se 
navázal na tuto páteřní komunikace a  Plošný rozvoj je navržen 
v několika lokalitách: Rozvojová plocha na Vrších a U Strahova 
- doplnění novými plochami pro bydlení , rozvojová plocha za 
I/3 - doplnění novými plochami podnikání a výrobu. Limitem 
je Římovská vodní nádrž s ochrannými pásmy, zejména 1. 
ochranným pásmem se zákazem vstupu do ochranného 
pásma.
Základním urbanistickým fenoménem obce, který rozděluje 
zástavbu a vytváří podmínky nebo omezení pro další rozvoj, je: 

o řeka Malše a přehrada vč.regionálního ÚSES
o koridor silnice II.třídy
o morfologie terénu
o dálkové pohledy
o historická zástavba.

Ve schématu 6  "Typ zástavby na území Velešína" jsou 
znázorněny urbanistické struktury typické pro jednotlivé části 
zástavby.

Krajina okolí Velešína je typická svou velkoplošnou strukturou 
zemědělské krajiny v náhorních polohách se zřetelnými 
terénními horizonty a dominantami a jejich typickým 
uspořádáním. Velmi zřetelné jsou linie terénních morfologií 
(lesnaté horizonty, hřbetnice, terénní, ale i sídelní dominanty). 
Tak se v pohledech často objevuje typické panorama Velešína, 
Sv. Jana nad Malší nebo Kletě. Na druhé straně je bohatá 
prostorová členitost krajiny s uzavřenými prostory v údolí 
Malše a jejích přítoků. Údolí Malše má výrazně harmonické 
měřítko krajiny.
Území náleží do oblasti krajinného rázu Kamenoújezdsko.  
Podle využití převažuje krajina lesozemědělská a zemědělská, 
podle osídlení se jedná o vrcholně středověkou sídlení 
krajinu Hercynika. Oblast krajinného rázu je ohraničena 
na západě výraznými svahy Blanského lesa zdvihajícími 
se nad dramatickým zářezem údolí Vltavy. Na východě je 
tvořena údolím Malše a jejích přítoků. Poloha, vyzdvižená 
nad sníženinu Českých Budějovic i nad zářezy údolí Vltavy a 
Malše, způsobuje prostorovou otevřenost krajiny a vytváří 
možnost panoramatického vnímání krajiny s dominantami 
masivu Blanského lesa a okraje Novohradských hor, resp. 
Novohradského podhůří. Krajina vyniká v nižších polohách 
údolí Malše výraznou harmonií měřítka a vizuálních vztahů, 
v náhorních polohách není harmonické měřítko přítomno, 
ale estetickou atraktivnost krajiny vytvářejí nezaměnitelné 
panoramatické pohledy. 

-   Zdroj: Generel krajinného rázu Jihočeského 
kraje, Atelier V – Ing. arch. Ivan Vorel, Na Cihlářce 26, 150 
00, Praha 5 IČO 15896871 EIA SERVIS s. r. o., U Malše 20, 
370 01 České Budějovice, březen 2009.

V sídlech i krajině se nachází řada chráněných památek, ale 
i pomníků, kapliček a křížků – tyto prvky je nutno chránit a 
vhodně zapojit do nové urbanistické situace. Zajímavé stavby 
nezapsané v seznamu památek: 

•	 boží muka 
•	 pomník padlým 
•	 kaple na návsi 
•	 kaplička
•	 2 pomníky na demarkační čáře
•	 Římovská přehrada

V sídelní zeleni se nachází hodnotné tyto prvky:
•	 solitérní strom u kostela  sv. Václava (návrh na památný 

strom)
•	 významný krajinný prvek - lipové stromořadí Budějovická

 V tabulce č.22 je uveden soupis kulturních a národních 
památek na území Velešína, které jsou graficky znázorněny ve 
schématu č.5 Kulturní hodnoty.
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číslo na 
výkresu

Katalog. č. Název Památková ochrana Část obce Anotace

1 1000143424

Kostel sv. 
Václava se 
hřbitovem

kulturní památka rejst. 
č. ÚKSP 31879/3-1466, 

stav ochrany: památkově 
chráněno

Velešín
Kostel se nalézá v prostoru hřbitova obehnaném ohradní zdí. Původně dvoulodní 

kostel, změněn na jednolodní se čtyřmi mělkými bočními kaplemi po stranách. Gotický 
kostel pochází z doby kolem poloviny 13. století. Výrazná proměna v pol. 18. století.

2 1000149770 Kaplanka

kulturní památka rejst. 
č. ÚKSP 37833/3-1464, 

stav ochrany: památkově 
chráněno

Velešín
Areál domu čp. 20, tzv. kaplanky (též zv. Kantůrkovec) je situován v dolní části 

náměstí, jižně od kostela sv. Václava, při ohradní zdi bývalého hřbitova. Objekt vznikl 
na konci 15. století, první písemná zpráva z roku 1514.

3 1000146621
Měšťanský 

dům

kulturní památka rejst. 
č. ÚKSP 34881/3-1463, 

stav ochrany: památkově 
chráněno

Velešín
Měšťanský dům čp. 12 je situován jihozápadně od kostela sv. Václava na náměstí J. 

V. Kamarýta ve Velešíně. Svou zachovanou ozdobnou klasicistní fasádou z 19. století 
spoluutváří jedinečný charakter severní fronty náměstí.

4 1000126252

Sloup se 
sochou 

Panny Marie

kulturní památka rejst. 
č. ÚKSP 15743/3-1468, 

stav ochrany: památkově 
chráněno

Velešín
Sloup se sochou Panny Marie z roku 1765 je umístěn na náměstí. Sloup je obklopen 
balustrádou čtvercového půdorysu. Sloup je dokladem mariánského kultu v druhé 

polovině 18. století, stejně tak sochy světců dokládají oblibu patronů v regionu.

5 1000141087

Bývalý 
kostel sv. 

Filipa a 
Jakuba

kulturní památka rejst. 
č. ÚKSP 29697/3-1467, 

stav ochrany: památkově 
chráněno

Velešín
Bývalý kostel sv. Filipa a sv. Jakuba se nachází v horní (západní) části vidlicovitého 

klesajícího náměstí. Kostel postaven na konci 15. století byl zrušen roku 1785. Bývalý 
kostel je unikátním příkladem využití zrušené církevní stavby.

6 1000150939 Radnice

kulturní památka rejst. 
č. ÚKSP 38930/3-1462, 

stav ochrany: památkově 
chráněno

Velešín
Historický objekt radnice se nalézá v horní části vidlicovitého náměstí, severozápadně 

od věže bývalého kostela sv. Filipa a sv. Jakuba. Radnice byla postavena v 16. století, 
výrazně byla přestavěna v 2. polovině 18. století.

7 1000146369
Měšťanský 

dům

kulturní památka rejst. 
č. ÚKSP 34637/3-1465, 

stav ochrany: památkově 
chráněno

Velešín
Měšťanský dům čp. 69 je situován v jihozápadním rohu náměstí J. V. Kamarýta. Svou 

pozdně barokní podobou dotvářel spolu s radnicí historickou zástavbu obce. Dům byl s 
největší pravděpodobností postaven před rokem 1607.

8 1000135420

Výklenková 
kaple sv. 
Jana Ne-

pomuckého

kulturní památka rejst. 
č. ÚKSP 24360/3-1476, 

stav ochrany: památkově 
chráněno

Chodeč
Zděná omítaná kaplička na základním obdélném půdorysu, bez soklu. Jedná se o 

kvalitní dochovanou pozdně barokní rurální architekturu z konce 18. století.

9 1000154038

Středověké 
opevnění 
Kamenná 

věž a 
hradiště 
Strahov

kulturní památka rejst. 
č. ÚKSP 41906/3-1461, 

stav ochrany: památkově 
chráněno

Velešín
Lokalita Kamenná věž je příkladem středověkého opevnění, opevněná lokalita v 

trati „Strahov“ je příkladem výšinného sídliště situovaného na ostrožně mezi dvěma 
vodními toky. Hradiště je z doby bronzové, opevnění pochází z 13. století.

11 1000141029

Socha sv. 
Jana  Ne-

pomuckého

kulturní památka rejst. 
č. ÚKSP 29642/3-1475, 

stav ochrany: památkově 
chráněno

Holkov

Barokní kamenná plastika sv. Jana Nepomuckého se nachází na jižním okraji obce 
Holkov. Jedná se o velmi hodnotného reprezentanta kamenosochařského umění z 
první poloviny 18. století, který dokládá oblibu a živost svatojánského kultu v dané 

době.

13 1706077756

Koněspřežní 
dráha - 
násep s 

klenutým 
mostkem a 

zářez

národní kulturní památka 
rejst. č. ÚKSP 86060/3-

1472, stav ochrany: 
památkově chráněno

Velešín
Úsek dráhy, vystavěné mezi léty 1825 – 1828, dochovaném v náspu s mostkem a 

zářezem je významnou technickou památkou související s Koněspřežní dráhou z 
Českých Budějovic do Lince.

14 1000129013

Soubor 
staveb části 
koněspřežní 

železnice

kulturní památka rejst. 
č. ÚKSP 11759/3-1471, 

stav ochrany: památkově 
chráněno, národní kulturní 
památka rejst. č. ÚKSP 135, 

stav ochrany: památkově 
chráněno

Holkov
Přepřažní stanice čp. 8 v Holkově se nachází při křižovatce mezinárodní silnice E 
55 a silnice Římov – Český Krumlov. V letech 1826 až 1832 byl hostinec se dvorem 

adaptován pro potřeby železniční společnosti provozující koněspřežku.

15 1000137025
Boží muka U 
Hamerníků

kulturní památka rejst. 
č. ÚKSP 25885/3-1470, 

stav ochrany: památkově 
chráněno

Velešín
Na křižovatce u odbočky k osadě Dlouhá stojí masivní pilířek, který se zčásti formálně 

podobá pilířkům v trhosvinenské oblasti. Muka pocházejí ze 17. století.

16 1000140055 Boží muka

kulturní památka rejst. 
č. ÚKSP 28727/3-1469, 

stav ochrany: památkově 
chráněno

Velešín
Ve Velešíně, při cestě na západ, na malém travnatém trojúhelníku v rozcestí tří silnic 

(křižovatka ulic Krumlovská - V Úvoze). Boží muka pocházejí z poloviny 17. století.

17 1000444464
Venkovský 

dům
kulturní památka, stav 
ochrany: neprohlášeno

Velešín  

18 1000126154
Venkovská 

usedlost

kulturní památka rejst. č. 
ÚKSP 15657/3-1474, stav 
ochrany: již nechráněno

Holkov
Jednalo se o zděnou zemědělskou usedlost, která sestávala z obytného stavení s 

vykrajovaným štítem, z brány, výměnku s trojúhelným štítem, hospodářské části za 
obytným stavením a stodoly.

TABULKA 22 - VYHLÁŠENÉ KULTURNÍ A NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY NA ÚZEMÍ VELEŠÍNA
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4.9.1 ROZBOR HISTORICKÝCH SOUVISLOSTÍ FORMOVÁNÍ 
SÍDLA VE VAZBĚ NA UTVÁŘENÍ SYSTÉMU ZELENĚ

Město Velešín vzniklo při zemské stezce na levém břehu 
Malše.  Zřejmě vzniklo jako osada příslušející k hradu stejné-
ho jména. Latrán (tehdy osídlení v bloku hradu) se vyskytuje 
nejen ve Velešíně, ale i Rožmberku a samozřejmě v Českém 
Krumlově. Městečko se rozvíjelo kolem cesty, která se na 
náměstí napojovala na Cáchovskou stezku.  Ze severní a jižní 
strany je ohraničeno hlubokými zářezy potoků. 

Historické náměstí J.V. Kamarýta je jedinečné svou uce-
leností a zachovalou autenticitou. Ve spojení s Latránem  a 
zadními trakty historických domů  s hospodářskými stavbami 
a rozlehlými zahradami vytváří unikátní celek. Jak dokládají 
dochované fotografie, tak koncem 19.  a začátkem 20. sto-
letí  došlo na náměstí k parkovým úpravám a zeleň se stala 
nedílnou součástí náměstí. Náměstí bylo zásobováno vodou z 
nedaleké studánky a uprostřed náměstí byl malý rybník, který 
při přívalových deštích vyplavoval Latrán. 

Kolem kostela sv. Václava  vznikl hřbitov a za farou velká 
farská zahrada, která se zachovala dodnes. Jedná se o velmi 
cenné území, které by mělo být zachováno v historické urba-
nistické struktuře. 

Z Latránu vedly historické cesty do údolí řeky Malše k mlý-
nu a jednotlivým usedlostem. Ještě do nedávné doby řeka 
Malše poskytovala významný rekreační potenciál pro obyva-
tele Velešína. V 70. letech 20. století bylo však údolí zatopeno 
přehradou a zamezen vstup do blízkosti nádrže na pitnou 
vodu. 

Výjimečné jsou zbytky zachované trasy koněspřežní drá-
hy. Koněspřežní železnice -  v půvabné obrozenecké češtině 
„železokolejní silnice“  znamenala zásadní změnu ve spojení 
Čech s Horními Rakousy. Byla velkým pokrokem proti dosud 
převažující dopravě po císařské silnici, kdy většinu přepravy 
obstarávaly formanské vozy. Zkoušky ukázaly, že na rovném 
úseku utáhne kůň na „železné silnici“ ne desetkrát, ale třicet-
krát větší náklad. 

Stavbu uskutečnil František Antonín Gerstner. Pro značné 
zdražení stavby proti původním plánům došlo k neshodám s 

MAPA 3  - VELEŠÍN - II. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ
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VELEŠÍN, STROMOŘADÍ

akcionáři, Gerstner stavbu opustil a jeho nástupce se nedržel 
jeho zásad, stavbu podstatně zlevnil a koněspřežku dovedl až 
do Lince. Cesta osobním vlakem z Českých Budějovic do Lin-
ce trvala 14 hodin. V nedalekém Holkově stála první přepřaha-
cí stanice - její budovy se zachovaly dodnes.  V roce 1870 po 
čtyřicetiletém provozu byla přeprava na koněspřežce za-
stavena a trať přestavena na parní provoz.  Pouze v několika 
málo místech nová trať vede mimo původní trať koněspřežky 
- a je zde zachováno těleso původní tratě a klenuté mostky.  V 
Holkově a ve Velešíně zastávce - byla trať vyhlášena národní 
kulturní památkou. Krátký úsek původní tratě je zachován i v 
osadě Velešín - nádraží. 

Nedílnou součástí historie jsou stromořadí, která vedla 
podle hlavní silnice do Velešína, z nichž v současnosti zbyla už 
jen torza. Jedno je zachováno u čerpací stanice a  druhé stro-
mořadí  se nachází u výjezdu z Velešína na České Budějovice. 

Na následujících historických vyobrazeních  jsou patrné 
parkové úpravy náměstí a proměny Velešína v čase z archivu 
města Velešína.

VELEŠÍN, NÁMĚSTÍ

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE - ZDROJ ARCHIV MĚSTA VELEŠÍN
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sídlech: Římov - plochy omezeny přeložkou silnice a KPZ Dolní Vesce - rozvojová plocha smíšená 
obytná spojená s růstem turismu Horní Vesce - rozvojová plocha pro agroturis�ku Kladiny - doplnění 
novými plochami pro bydlení Branišovice - doplnění novými plochami pro bydlení Dolní Stropnice - 
doplnění novými plochami pro bydlení. Základním urbanis�ckým fenoménem obce, který rozděluje 
zástavbu a vytváří podmínky nebo omezení pro další rozvoj, je: - řeka Malše a přehrada 
vč.regionálního ÚSES - koridor silnice II.třídy - morfologie terénu - ochrana KPZ a dálkových pohledů. 

 

4.6. Rozbor historických souvislos� formování sídla ve vazbě na utváření systému zeleně 

 

4.7. Rozbor systému zeleně ve vazbě na strukturu obyvatelstva a demografické změny 

Město Velešín se rozkládá na území o rozloze 13,23 km² (1 323 ha). Místní čás� jsou Velešín, Velešín- 

nádraží, Bor, Holkov, Chodeč, Skřidla. K 1.1.. 2019 byl počet obyvatel Velešína 3 899. Hustota  

zalidnění byla ke stejnému datu 294,7 obyvatel na km². 

 Počet obyvatel Průměrný věk 
Název obce celkem muži ženy celkem muži ženy 
Velešín 3899 1944 1955 42,8 41,8 43,9 
 

 Počet obyvatel 
Název obce Věk 0-14 Věk 15-64 Věk 65 a více celkem 
Velešín 577 2584 738 3899 
 

Zdroj: h�ps://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-za0wri436p 

4.8. Stav životního prostředí v zastavěném území a okolní krajině 

Mezi nejvýznamnější znečišťovatele řešeného území patří zejména doprava. Městem vede silnice I/3  
(E55), která je obchvatem odvedena z centra města. Mezi další lokální znečišťovatele ve městě patří  
zejména domácnos�. Na obrázcích č. 5 a 6 je vidět průměrné znečištění PM10 pevné prachové 
čás�ce  
ve vzduchu a benzo[a]pyrenu v letech 2009 až 2013. V souvislos� se znečištěním ovzduší PM10, je  
znečištění celého Jihočeského kraje na lepším průměru a samotné město Velešín zaujímá jednu  
z nejméně ovlivněných oblas�. Znečištění benzo[a]pyrenem se týká především větších měst, z čehož  
vyplývá, že oblas� jako Velešín zaznamenávají nejmenší hodnoty tohoto znečištění. 

4.9. Rozbor návaznos� systému sídelní zeleně na přírodní plochy nezastavěného území 

 

4.10. Bariéry prostupnos� systému zeleně 

Bariérou je silnice I/3 (E55) 
Ochranné pásmo vodní nádrže Římov 
 

TABULKA 23 - SLOŽENÍ OBYVATELSTVA
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TABULKA 24- PRŮMĚRNÝ VĚK OBYVATELSTVA

TABULKA 25 -PODÍL ZELENĚ NA JEDNOHO OBYVATELE

4.11. Požadavky orgánů veřejné správy a názory obyvatel 

 

4.12. Bilance současného stavu zeleně (podle jednotlivých FKJZ), celkový podíl zeleně na 
jednoho obyvatele, vybavenost ploch, zastoupení vegetačních prvků, funkčně-
provozní kvalita ploch, přístupnost ploch, požadavky na údržbu vegetačních prvků, 
specifické požadavky na správu zeleně (památková péče, ochrana přírody a krajiny 
apod.), plochy územních rezerv a jejich biologická kvalita, finanční nároky na údržbu 
zeleně 

 

Podíl zeleně na jednoho obyvatele činí  

 Podíl zeleně 
na 1 obyvatele 
(m2) 

Krajinná zeleň 154,62 
Sídelní zeleň 118,67 
Celkem  

 

273,29 

 
 

1 - Bez potřeby
18%

2 - Minimální 
potřeba

32%

3 - Dílčí potřeba
30%

4 - Vysoká potřeba
16%

5 - Nutná obnova
4%

Nehodnoceno
0%

POTŘEBA OBNOVY ČI PĚSTEBNÍHO ZÁSAHU

Systém zeleně vychází ze stávající urbanistické struktury a 
následně i struktury obyvatelstva. (viz schéma č.6 Typ zástavby 
na území Velešína). Vzhledem k tomu, že se v území nachází 
poměrně rozsáhlá sídliště (zeleň bydlení) je i vyšší potřeba 
parkových a rekreačních ploch pro obyvatele sídlišť. Nemalou 
roli hraje vysoké zastoupení dětí ve věku 0-14 let (15%), ale i 
seniorů nad 65let (19%), kteří jsou potenciálními uživateli se 
specifickými nároky na vybavenost. Dospělá populace  tvoří 
66% z celkové populace. 

4.11. STAV ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ A 
OKOLNÍ KRAJINĚ
Mezi nejvýznamnější znečišťovatele řešeného území patří 
zejména doprava. Městem vede silnice I/3 
(E55), která je obchvatem odvedena z centra města. Mezi další 
lokální znečišťovatele ve městě patří 
zejména domácnosti. V souvislosti se znečištěním ovzdu-
ší PM10, je znečištění celého Jihočeského kraje na lepším 
průměru a samotné město Velešín zaujímá jednu z nejméně 
ovlivněných oblastí. Znečištění benzo[a]pyrenem se týká pře-
devším větších měst, z čehož vyplývá, že oblasti jako Velešín 
zaznamenávají nejmenší hodnoty tohoto znečištění.

4.12. ROZBOR NÁVAZNOSTI SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ NA 
PŘÍRODNÍ PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Vzhledem k tomu, že součástí systému zeleně byla hodnocena 
i krajinná zeleň, je tato krajinná zeleň nedílnou součástí návrhu.

04STAV SÍDELNÍ ZELENĚ

4.10. ROZBOR SYSTÉMU ZELENĚ VE VAZBĚ NA STRUKTURU 
OBYVATELSTVA A DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY

Město Velešín se rozkládá na území o rozloze 13,23 km² (1 
323 ha). 

Místní části jsou Velešín, Velešín- nádraží, Bor, Holkov, Cho-
deč, Skřidla. K 1.1. 2019 byl počet obyvatel Velešína 3 899.

Hustota zalidnění byla ke stejnému datu 294,7 obyvatel na 
km².

ROZBOR SYSTÉMU ZELENĚ 04 STAV SÍDELNÍ ZELENĚ

ROZBOR SYSTÉMU ZELENĚ 

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-
obcich-za0wri436p

4.13. BARIÉRY PROSTUPNOSTI SYSTÉMU ZELENĚ

V  území byla vytipována problematická místa z  hlediska 
rekreačního provozu, kterými  jsou:

• mezinárodní silnice I/3 (E55) - Problém pohybu pěších v 
konfliktu se silnicí I/3 a propojení s Velešínem – nádraží, 
zastávkou Velešín – městys a lokalitou Veselka

• železnice
• přechod přes Budějovickou v  napojení na sídliště a 

Strahov - Zrealizovat podchod pod mostem, vybudovat 
místo pro přecházení

• ochranné pásmo vodní nádrže Římov - Pro občany 
Velešína představuje významné omezení ochranné 
pásmo I. stupně, které také zasahuje vodní nádrž 
samotnou a spočívá zejména v zákazu vstupu, a tedy i 
koupání v tomto vodním zdroji.

4.14.POŽADAVKY ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY A NÁZORY 
OBYVATEL
V rámci zpracování územní studie se konaly výrobní výbory  a 
studie byla veřejně prezentována a projednána.

4.15. BILANCE SOUČASNÉHO STAVU ZELENĚ 

Podíl zeleně na jednoho obyvatele činí 273.29m2, z toho 119m2 
sídelní zeleně. V rámci hodnocení jednotlivých ploch sídelní 
zeleně lze říci, že u 46% ploch je vysoká či dílčí potřeba obnovy 
či pěstebního zásahu (GRAF 25). Kvalita udržovací péče je v 
území nadprůměrná (GRAF 26) a jen u nízkého procenta ploch 
je třeba udržovací péči /GRAF 27). Kde je možné zlepšovat stav 
zeleně je v její vybavenosti, kdy na 22% ploch je vybavenost 
nedostatečná  nebo zcela nedostatečná a její kvalita nízká 
nebo velmi nízká na 9% (GRAF 28,29).
V území nejsou žádné specifické požadavky na správu zeleně 
(památková péče, ochrana přírody a krajiny.
Nebyly stanoveny finanční nároky na údržbu zeleně.

GRAF 25

GRAF 26

GRAF 27

GRAF 28

GRAF 29
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04 STAV SÍDELNÍ ZELENĚ

4.16.1 ROZBOR STÁVAJÍCÍHO PROVOZU

Ve Velešíně je několik značených naučných okruhů:
- NS Velešín - městský okruh - procházka historickým 
Velešínem, délka 2km, turistická stezka okolo Velešína má 5 
zastávek. 

- NS Velešínsko - turistická stezka okolím Velešína

- NS  Skryté příběhy - „PRVNÍ KONĚSPŘEŽKA“ - mobilní 
aplikace pro rodiče s dětmi

Dále Velešínem prochází značené turistické trasy (modrá a 
žlutá turistická značka) a značené cyklotrasy č.1197, č.1198 
(Novohradsko aDoudlebsko) a č.1199. 

Pro systém zeleně má především význam pěší a cyklistická 
doprava. Velešín je ideálním místem pro krátkodobou rekreaci 
Je proto nezbytné doplnit nabídku lokálních tras, vhodných 
zejména pro polodenní rekreační využití. 

Nově je projektovaná nová cyklistická trasa v lokalitě Strahov, 
která propojí Velešín se značenou cykloturistickou trasou 1198 
na severovýchodním okraji správního území města (směrem 
od obce Římov). 

Rozbor stávajícího provozu je zaznačen ve schématu č.7 - 
Provoz. 

PLOCHY ZELENĚ

LEGENDA

VODNÍ PLOCHY

ZÁSTAVBA

ŽELEZNIČNÍ DRÁHA

PLÁNOVÁNA TRASA D3

PĚŠÍ PROVOZ - TURISTICKÉ TRASY

SKRYTÉ PŘÍBĚHY

VELEŠÍNSKÁ TURISTICKÁ

CYKLOTRASA

MĚSTSKÝ OKRUH

SILNICE I. TŘÍDY

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

VLAKOVÁ ZASTÁVKA, NÁDRAŽÍ

PROVOZNÍ BARIÉRY

SCHÉMA 7 - PROVOZ

4.16 ROZBOR STÁVAJÍCÍHO PROVOZU 04STAV SÍDELNÍ ZELENĚ

4.16 ROZBOR STÁVAJÍCÍHO PROVOZU
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05 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

5.1. ÚVOD – ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ DÍLČÍCH PROJEDNÁVÁ-
NÍ

Během zpracování probíhaly výrobní výbory a bylo zorgani-
zováno veřejné projednání studie.

5.2. POSOUZENÍ SOULADU SE STÁVAJÍCÍ ÚZEMNĚ-PLÁNO-
VACÍ DOKUMENTACÍ, ZEJMÉNA S URBANISTICKOU KONCEP-
CÍ A KONCEPCÍ USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

Návrh systému sídelní zeleně byl zpracováván v souladu s 
územně plánovací dokumentací, především s urbanistickou-
koncepcí a koncepcí uspořádání krajiny, která je definována 
následujícím způsobem:

(1) Celkové uspořádání existujícího i navrhovaného funkční-
ho využití ploch řešeného území bude směřovat k zachování 
hodnot území a k udržení měřítka sídelní struktury. V zájmu 

harmonického rozvoje je potřeba uvažovat s posílením byd-
lení, ale také vytvořit podmínky pro vybavení, výrobu a služby, 
jakožto doplnění obytné funkce. 

(2) Předpoklady pro rozvoj má nejen Velešín, ale i osady 
nabízející venkovské bydlení v příznivé vzdálenosti od spádo-
vého města. 

(3) Rozvojové – zastavitelné – plochy by v zásadě měly být 
soustředěny do již existujících jednotek systému osídlení, 
pozornost je věnována využití vnitřních rezerv sídel a ploch 
bezprostředně navazujících na zastavěné území. Preferována 
je regenerace jádrového území sídel. Předpokladem staveb-
ních aktivit by mělo být doplnění dopravní a technické infra-
struktury. 

(4) Ve volné krajině (v nezastavěném území), tj. mimo za-
stavitelné plochy a zastavěné území, jsou přípustné stavby 
a opatření dle § 18, odst. 5, zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů – s výjimkou ploch biocenter a biokori-
dorů, ve kterých je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a ji-
ných opatření pro zemědělství, těžbu nerostů a dále technic-
ká opatření a stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu 
(např. hygienická zařízení, ekologická a informační centra) 
– včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí, včetně 
oplocení. Přípustné stavby ve volné krajině budou posuzová-
ny individuálně v rámci příslušných správních řízení. 

Navržený systém sídlení zeleně je v převážné většině pří-
padů v souladu se stávající územně-plánovací dokumentací 
mimo několik návrhů, které jsou detailně popsány v kapitole 
5,6, Návrh témat  pro zapracování do územně-plánovací do-
kumentace. 

5.3. NÁVRH ŘEŠENÍ SYSTÉMU ZELENĚ SÍDLA 

Primární struktura krajiny v řešeném území (reliéf, vodoteče) 
vytváří značně dynamický krajinný obraz obce, v kterém hrají 
velmi důležitou roli vegetační prvky zastoupené na jednotlivých 
plochách zeleně. Na tyto skutečnosti a prostorové vztahy 
mezi plochami zeleně musí reagovat charakter rozvojový os 
a rozvojových uzlů systému zeleně i struktura jednotlivých 
existujících i navrhovaných funkčních typů - charakter jevu, 
který formuje rámce trvalých ekologických podmínek, bude 
formovat i charakter současné vegetace. Prostorové vztahy 
v systému zeleně jsou vyjádřeny ve výkresové části – na úrovni 
celého města především ve:

- 4. Kompoziční schéma systému zeleně sídla,  M 1:25 000
- 5. Návrh systému zeleně,  M 1:8000
- 6. Etapizace realizace návrhové části studie, M 1:8 000
- 7. Průmět návrhu do územního plánu, M 1:8000
- 8.Detailní výkresy vybraných částí:

8.1. Velešín - lesopark Strahov
8.2. Velešín  - Farské rybníky
8.3. Velešín  - lesopark Lazeček

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

•	 rozvojové osy
•	 rozvojové uzly
•	 zelené klíny
•	 základní plochy – objekty zeleně

Rozvojové osy systému zeleně
Rozvojové osy zeleně vytváří prostorově a funkčně spojitý 
systém, budovaný vzájemnými vazbami jednotlivých ploch. 
Soustava rozvojových os se opírá o významné (zpravidla 
historicky vyvinuté) vegetační objekty města, které navazují na 
krajinné struktury v širším zájmovém území města. Rozvojové 
osy jsou vymezeny ve výkresu  č. 2 Návrh rozvojových os  
systému zeleně.

Rozvojové uzly
Představují významná rozvojová území, v kterých se někdy i kříží 
rozvojové osy systému zeleně různého významu. Rozvojové 
uzly takto jsou  místy, která jsou zvláště významná z hlediska 
prostorových souvislostí sytému zeleně.

Zelené klíny
Zelené klíny představují různorodou mozaiku funkčních typů 
zeleně a vegetačních prvků. Na těchto územích jsou zpravidla 
soustředěny souvislé komplexy volných ploch s různými 
hlavními funkcemi (zemědělský půdní fond, lesní půdní  fond,  
různé  funkční  typy  zeleně  krajinné, vzácněji   zeleně   městské,  
zahrádkářské a chatové osady). Vzniká tak mozaika biologicky 
aktivních ploch v rozmanitém prostorovém uspořádání 
(plošné, liniové, bodové prvky; porosty lesů, dřevin rostoucích 
mimo les, solitérů; travní porosty, orná půda), pronikající do 
intenzivně urbanizovaného území. Zelené klíny jsou nedílnou 
součástí urbanistické kompozice sídla.

Systémový aspekt základních ploch
Systémový aspekt zohledňuje funkci každé individuální 
základní plochy jako součásti systému zeleně. Zachycuje 
prolínání jednotlivých dominantních funkcí v prostorově 
spojitém systému rozvojových os a rozvojových uzlů v  rámci 
existující nebo navržené urbánní osnovy.
Kvalita a význam každé plochy není určen jen jejími vlastnostmi, 
ale i jejím umístěním v urbánní osnově města. Jednotlivé 
plochy stabilizované i navržené zeleně spolu prostorově a 
funkčně souvisí a vytváří určitý logický prostorový systém, 
který prorůstá organismem města. Je protiváhou zastavěným 
plochám, dotváří je někdy svou jednotou, jindy kontrastem. 
Po zkušenostech z různých měst ČR se ukázalo jako užitečné 
definovat pro jednotlivé skladebné části systému zeleně (části 
rozvojových os a pro rozvojové uzly) určitou převládající funkci. 
Regulační prvky systému zeleně definují „dominantní funkce“, 
která určuje pěstební cíl, ke kterému by řada základních ploch 
v systému zeleně měla být vedena. 
Dobrým rozvojem urbánní osnovy musí být zajištěna:
• dostatečná velikost a kvalita vegetačních prvků 
(pěstební stav, vývojová fáze) 
• prostorová spojitost jednotlivých uzlů a rozvojových os
• rozmanitost skladebných částí v závislosti na pestrosti 
ekologických rámců území

Pěstební cíl skladebných částí musí být přitom určován 
z  převládající a dominantní funkce konkrétního segmentu 
zeleně v různých částech města. Urbánní osnova většiny měst 
je značně členitá. Ignorováním její vnitřní heterogenity ztrácejí 
sídla svoji tvář, atmosféru, ekologickou kvalitu a v konečných 
důsledcích se stávají pro život nepříjemná a nepřátelská. Kvalita 
života naopak výrazně roste všude tam, kde jsou vlastnosti 
prostoru pochopeny – zeleň a vegetační prvky takový proces 
výrazně urychlují a prohlubují.

Podle dominantní funkce dělíme prvky systému zeleně takto:
- objekty městského charakteru: plochy zeleně města jako 
součást stavebních dominant (zpravidla stavebních památek 
a objektů architektury), která má nezastupitelnou kompoziční 
funkci. Zpravidla parkově upravené plochy a parky, historické 
zahrady a památky zahradního umění.
- objekty uličního parteru: jde o vegetační doprovod 
společenských prostorů s:
 - komercí (a občanskou vybaveností)
 -dopravní funkcí (pěší, hromadné, zásobování i 
individuální)
 - se specifickým charakterem sociálních prostorů 
(náměstí, parky, obchodní domy, kavárny)
Tento charakter ploch determinuje v daném území „městské 
rozvojové osy“ 
- vegetace rekreačních ploch: krajinářské úpravy blízké 
přírodnímu krajinářskému parku: rozvolněné porosty dřevin v 
trávnících, ojedinělé stavby komerce a technického vybavení. 
Rozhodujícím požadavkem je rychlost s jakou mohou vegetační 
prvky plnit požadovanou funkci. Tomu může být podřízeno i 
druhové složení. Tento charakter ploch determinuje v daném 
území „rekreační rozvojové osy“ .

Charakter ploch uvnitř rozvojových os
Druhové složení a prostorová struktura vegetačních prvků však 
je ovlivněna nejen rámcem trvalých ekologických podmínek, 
ale především funkcí, kterou plocha v systému zeleně plní.
Návrh rozvojových os je založen na formulování vzájemných 
vztahů mezi jednotlivými základními plochami. Tyto vztahy 
mohou být kompoziční, provozní, historické nebo – jak 
bylo ukázáno v  příkladu výše - mohou vyplývat z přirozené 
ekologické povahy území (z topických a chórických vztahy, 
které jsou podmíněny charakterem reliéfu, propustností bariér 
pro pohyb bioty, existencí gradientů, apod.).
Kvalitu a význam každé plochy lze vyjádřit dvěma aspekty:

•	 individuálním: rozvojové osy jsou složeny z 
mozaiky základních ploch a každá základní plocha 
má jiné vlastnosti a je nositelem jiné kvality

•	 systémovým: rozvojové osy budují především 
prostorové a funkční vazby mezi jednotlivými 
plochami

Při stanovení základních rozvojových principů 
obnovy  krajinného prostředí jsme vycházeli z  těchto 
požadavků:

•	 zajištění podmínek pro účelné pokud možno i 
jedinečné rekreační využívání řešeného území 

•	 zvýšení ekologické stability přírodních prvků 
prostředí 

•	 posílit ochranu dochovaných znaků krajinného 
rázu a pokusit se obnovit typické znaky, které se 
již dochovaly jen slabě nebo vůbec

Řešení takto formulovaného zadání dovoluje použití vybraných 
aplikací krajinného plánování při řešení prostorové koncepce 
území. 

Individuální aspekt základních ploch
V prostorové mozaice se jednotlivé základní plochy od sebe 
liší:

•	 vlastnostmi ekologickými (schopností sdružovat 
taxony do odlišných společenstev) a prostorovými 
(konfigurací reliéfu, hydrickým gradientem, 
výškovým gradientem, apod.)

•	 funkčním potenciálem (resp. přirozenými 
předpoklady plnit určité požadované funkce)

•	 mírou uplatnění potenciálu při dnešním využití 
území

•	 mírou uplatnění potenciálu v navržené prostorové 
koncepci (stabilizovanost nebo nestabilizovanost 
plochy)

Individuální aspekt každé základní plochy je vyjádřen základním 
výkresem „Vyhodnocení aktuálního stavu zeleně“ (M 
1:8000Tento dokument spolu s příslušným textem vymezuje:

•	 hranice každé základní plochy (číslo, název, 
výměra)

•	 současný stav základní plochy (stabilita)
•	 hlavní funkci základní plochy
•	 funkční typ hlavní funkce, postavení základní 

plochy v prostorové koncepci (kompoziční a 
provozní sounáležitost s urbanistickou koncepcí 
území 
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V území byly navrženy tyto rozvojové osy:

-	 rozvojová osa rekreační – „Koněspřežka - 
Strahov“

-	 rozvojová osa městská - „Nová vyhlídka – 
Farské rybníky“

-	 rozvojová osa rekreační – „Velešínská 
studánka - Lazeček“

-	 rozvojová osa okružní – „Okolo Velešína“

-	 rozvojová osa okružní – „Velešínské 
usedlosti“

-	 rozvojová osa přírodní – „Velešínský potok“

-	 rozvojová osa přírodní – „Holkovská“

-	 rozvojová osa přírodní – „Borský rybník - 
Stružka“

-	 rozvojová osa přírodní – „Chodečská“

NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 05

- přírodě blízká společenstva: zeleň přírodního charakteru 
zpravidla předurčuje plochy pro začlenění do územního systému 
ekologické stability krajiny. Plochy jsou proto často chráněny 
některým z ochranných režimů (ÚSES, přírodní rezervace, 
přírodní památka, významný krajinný prvek). Požadavky na 
reprezentativnost, prostorové parametry i stupeň ekologické 
stability limituje jak druhovou skladbu porostů, tak i jejich 
prostorovou strukturu. Tento charakter ploch determinuje 
v daném území v některých částech „přírodní rozvojové osy“

Formulováním dominantní funkce žádným způsobem 
nerezignujeme na polyfunkčnost každé základní plochy. 
Dominantní funkce (funkční typ) stanoví priority v situaci, kdy 
lze k pěstebnímu cíli dospět různými cestami. 

Skladebné prvky systému zeleně Velešína

rozvojové osy (které současně představují v případě Velešína 
dominantní část konceptu  Rozvojové osy jsou definovány a 
lokalizovány ve výkresu č.5. Návrh systému zeleně,  M 1:8000

zelené klíny  - v případě Velešína se jedná o údolí Malše 

základní plochy – objekty zeleně, jsou definovány ve výkresu č. 
1 Vyhodnocení aktuálního stavu zeleně a dále vždy jako podtisk 
pro skladebné prvky systému zeleně ve výkresu č. 2 Systém 
zeleně

Návrh předpokládá maximální využití stávajících lesů a jejich 
vzájemné propojení v  rámci doplněné krajinné struktury. 
Vzhledem k tomu, že hlavní rozvojové osy procházejí většinou 
v trasách vodních toků, jsou tyto toky i navržené vodní nádrže 
nedílnou součástí nového systému zeleně. 

Velká význam v  návrhu hraje doplnění krajinné struktury na 
náhorní plošině západně od Velešína, kde v rámci obnovy cest 
i zaniklých historických cest jsou navržena stromořadí. 

Význam v návrhu má i odclonění vizuálně nevhodných objektů 
vegetačními clonami – hnojiště, zemědělské objekty v krajiny, 
fotovoltaická elektrárna, Jihostroj. 
 Pro zachování krajinného rázu je nezbytné: 
Zachování významu plochých horizontů mírně zvlněné krajiny 
Zachování a doplnění prostorově strukturních vegetačních 
prvků v zemědělské krajině 
Zachování nenarušenosti významnějších terénních horizontů 
výstavbou a technickými zařízeními s výhledy přes údolí  Malše 
na siluety Blanského lesa a Novohradského podhůří 
Zachování souladu zástavby a krajinného rámce obcí

V řešeném území jsou zakresleny vodoteče a stávající a 
navrhované vodní plochy ve 
městě a okolních sídlech dle návrhu územního plánu, který je 
zapracován do územní studie. 
1/ Na jižním okraji zástavby Velešína jsou na soutoku malých 
vodotečí navrženy čtyři vodní nádrže, z nichž tři jsou na obou 

vodotečích a čtvrtá je umístěna na jejich soutoku. Menší vodní 
plocha je navržena také na stejné vodoteči za silnicí jižně od 
průmyslového areálu. 
2/ Západně od silnice E 55 na okraji města Velešín jsou navrženy 
dvě vodní nádrže, 
zachycující splachy při přívalových deštích z okolních pozemků 
až k silničnímu propustku. 
Výstavbou vodních nádrží bude zabezpečena vyšší retenční 
schopnost území a zamezeno 
splachům z okolních zemědělských pozemků do vodotečí. 
3/ S dalším doplněním vodních ploch se počítá mezi stávajícími 
vodními plochami na 
Strahově. 
4/Jako Plochy vodní a vodohospodářské – návrh se východně 
od zastavěného území sídla 
Velešín, severně od zastavitelné plochy Velešín G1 vymezuje 
vodní plocha na lokální vodoteči. Navržená vodní plocha 
bude mít protipovodňovou funkci, bude sloužit ke zpomalení 
odtoku dešťových vod z území, jako retenční nádrž, budou do 
ní svedeny vody dešťové kanalizace ze zastavitelné plochy 
Velešín G1.  
5/ V osadě Holkov – Veselka jsou navrženy dvě vodní plochy, 
jedna u železničního přejezdu, druhá severovýchodně od 
křižovatky. 

METODIKA METODIKA
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SCHÉMA 8 - ZÁKLADNÍ KOMPOZIČNĚ PROSTOROVÉ SCHÉMA SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ)
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ROZVOJOVÁ OSA REKREAČNÍ – „KONĚSPŘEŽKA - 
STRAHOV“

Severozápadní náhorní plošina nad Velešínem je 
propojena údolní nivou podél pravostranného přítoku 
Velešínského potoka s vodní nádrží Římov. Prochází 
od vlakové zastávky Velešín - město  skrz zahrádkář-
skou kolonii, protéká pod silnicí a vchází do rozsáhlého 
lesního komplexu. V samotné údolnici vzniklo několik 
vodních nádrží, které byly využívány pro průmyslovou 
výrobu v Jihostroji a.s..  Rozvojová osa vrcholí nad 
vodní nádrží Římov, v místech významných archeo-
logických památek hradiště Strahov a hradiště Ka-
menná věž. V současnosti je údolnice potoka zarostlá 
náletovými dřevinami, lesní porosty jsou napadeny 
kůrovcem a vodní díla, která vznikla v období socia-
lismu, vykazují sice charakteristické prvky své doby, 
ale přesto se jedná o území s velkým potenciálem pro 
nové rekreační využití.

Návrh spočívá ve vytvoření údolní rekreační oblasti, 
napojené na cyklistické, turistické a naučné okruhy 
kolem města. V samotném lesoparku je důležité obno-
vení prostupnosti území. Nová cesta je trasována od 
vlakového nádraží, kde se plánuje napojení na zaniklou 
koněspřežní dráhu, pokračuje podchodem pod mezi-
národní silnicí E55, podchází pod mostem v Budějo-
vické ulici a pokračuje údolím k rybníku Houž a podél 
vodní kaskády k vodní nádrži Římov. Kolem hlavní tra-
sy, která prochází nejnižším místem údolí, jsou navrže-
ny obytné, rekreační a sportovně-rekreační prostory, 
doplněné o cvičební prvky, lavičky, lehátka, odpadkové 
koše, přírodní dětské hřiště, veřejné grily a podobně. 
Na obytnou zástavbu je údolnice napojena obnovenou 
cestní sítí.

Lesoparkem protéká meandrující potok, na kterém 
je vybudován rybník Houž a jednotlivé nádrže společ-
nosti Jihostroj a.s., které jsou nyní v degradovaném 
stavu. Cílovým řešením je komplexní revitalizace horní 
části toku a vodních ploch. Vodní plochy vytváří pří-
jemné mikroklima a dopřávají nové způsoby rekreace. 
Z hlediska zlepšení zadržování vody v krajině a dotvo-
ření přírodně-rekreační zóny je navržena třetí vodní 
nádrž, mezi dvěma současnými.

Návrh předpokládá též rozsáhlý pěstební zásah 
v lesních porostech podél vodoteče a lesních cest, 
při kterém dojde k částečnému rozvolnění porostů, 
kompozičnímu rozpracování a vizuálnímu zpřístupnění 
vodního toku a rybníčků. 

V současnosti je připravený projekt na realizaci cyk-
listické stezky údolím Strahova.

Záměr je graficky zpracován ve výkresu 8.1 Velešín - 
lesopark Strahov.

Číslo 
plochy

Název Funkční 
typ

Navržený 
funkční 
typ

Popis návrhu - komentář Etapa

150 Nad dráhou II. KT KR Oprava zachovalého mostku 
koněspřežky v souladu 
s památkovou ochranou, 
zpřístupnění zajímavé technické 
památky.

1

36 Louka pod 
nádražím

KR R Louka v majetku města, rezerva 
pro točnu obnovené koněspřežky, 
na části ÚSES.

2

37 Zahrádkářská 
kolonie IV. V 
Adamcích

ZH Zpřístupnění podchodu pod silnicí 
I/3 přes zahrádkářskou osadu, 
doplnění clony kolem zahrádkářské 
osady,  posílení ekostabilizační 
funkcí v zahrádkářské kolonii v 
návaznosti na územní systém 
ekologické stability. Zapojení 
zahrádkářské osady do krajinného 
obrazu. 

3

20 Niva mezi 
silnicemi za 
Penny

KN U Důležité komunikační propojení 
k podchodu a zároveň možnost 
podejít pod mostem v Budějovické 
ulici. Některé stromy nakloněné 
nad silnici. Revitalizace potoka 
a realizace probírky v porostech 
dřevin + nové komunikace 
k podchodům.

1

16 Zahrádkářská 
kolonie 
Strahov II.

ZH R Zahrádkářská osada expandující do 
nivy potoka – odstranění zahrádek 
a zajištění průchodnosti podél 
potoka do lesoparku Strahov, 
revitalizace potoka a realizace 
mostku přes potok.

3

14 Rybník Houž KN KR Chovný rybník, hráz prostupná 
jinak zarostlý, nutné probírky 
kolem rybníka, úprava 
vyhlídkového místa na rybník, 
zprůchodnění kolem potoka. 
Vizuální i komunikační propojení 
území kolem rybníka Houž. 

2

11 Cesta na 
Strahov

KN KR Území kolem potoka vedoucího 
až k nádrži Římov, realizace nové 
cyklostezky, intenzivní probírky 
v území kolem vodoteče a 
cyklostezky, revitalizace vodoteče, 
doplnění vybavenosti.

2

12 Nádrž Strahov 
I.

KN KR Vyčištění vodní nádrže, úprava 
okolí nádrže, vytvoření pobytového 
místa, probírky, doplnění 
vybavenosti.

2

13 Nádrž Strahov  
II.

KN KR Vyčištění vodní nádrže, úprava 
okolí nádrže, vytvoření pobytového 
místa, probírky, doplnění 
vybavenosti.

2

137 Svah nad 
údolím - 
Strahov

KE Lesní porost mimo PUPFL - nutná 
obnova výsadbou, významná 
půdoochranná funkce.

1

138 Lesopark 
Strahov

KL KR Lesní porosty, část vytěžena 
po kůrovci, záměr vybudovat 
cyklistickou stezku, obnova 
zaniklých komunikačních propojení  
rozpracování porostů podél 
cest, umístění vybavenosti na 
zajímavých místech - u vodních 
ploch, na křižovatkách cest - 
změna na KR

2

SKICA 1 -  NAVRŽENÝ PROSTOR LESNÍHO CVIČIŠTĚ NA STRAHOVĚ

FOTODOKUMENTACE

POPIS ROZVOJOVÝCH OS POPIS ROZVOJOVÝCH OS

Rybník Houž Lesní cesta Strahovem - budoucí cyklostezka

Vodní nádrž Jihostroje Lesní cesta Strahovem
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ROZVOJOVÁ OSA MĚSTSKÁ – „NOVÁ VYHLÍDKA - 
FARSKÉ RYBNÍKY“

Území pod historickým územím Latránu má velmi 
vysoký potenciál pro rekreační využití pro obyvatele 
Velešína. Jednak leží na severojižní turistické trase 
(žlutá turistická značka), která vede nad vodní nádrží 
Římov a jednak propojuje západo-východním směrem 
zastavěné území s přírodními plochami. Idea návrhu 
spočívá v pohodlném propojení nových rekreačních 
lokalit, pro zajištění rychlé dostupnosti pro obyvatele 
a v podpoření a dotvoření vegetačních ploch v 
komplexním systému zeleně města.
Začátek osy je navržen na nové vyhlídce na Velešín, 
která by měla sloužit jako cílové vycházkové místo. Z 
vyhlídky vede obnovená polní cesta s nově navrženým 
stromořadím na okraj města, odkud prochází přes 
nově navrženou parkovou plochu ve Školní ulici. Tato 
plocha i přesto, že je využívána pro dočasné umístění 
cirkusů a houpaček při poutích, má vysoký  potenciál 
koncepčně pojmout využití plochy po jejím obvodu 
a doplnit programovou náplň a vybavenost.  Zcela 
zásadní je zkvalitnění  a obnova zahrady základní 
školy a komunikační propojení po jejím obvodu k 
Základní umělecké škole, který by také měla být nově 
koncepčně řešena v návaznosti na zahradu pošty. 
Taktéž nové řešení vyžaduje malé náměstí uvnitř 
základní školy využívané k parkování.
 Zcela zásadní je přímé pěší komunikační 
propojení od základní školy přes sídliště v Družstevní 
ulici a přes zahradu kulturního domu na náměstí.  Na 
zahradě kulturního domu je plánovaná venkovní scéna 
pro pořádání kulturních akcí v kombinaci s příjemným 
zahradním prostorem. 
 Pro město Velešín je zcela zásadní rekonstrukce 
náměstí J.V. Kamarýta, která vykazuje již problémy 
ve funkčnosti. Komplexně musí být řešeno parkování, 
předprostor městského úřadu i parkové plochy. 
Zeleň by měla být řešena v jednoduchých a funkčních 
formách.  Navazující Latrán byl měl být již více zaměřen 
na detail, kde zeleň může vytvářet zajímavá zákoutí 
ve formě malých předzahrádek. Stejně i prostor u 
kostela Sv. Václava, kde sice již došlo k rekonstrukci 
zpevněných ploch a mobiliáře, ale chybí zde kvalitní 
zpracování detailu.

Záměr je graficky zpracován ve výkresu 8.2 Velešín - 
Farské rybníky.

Číslo 
plochy

Název Funkční 
typ

Navržený 
funkční 
typ

Popis návrhu - komentář Etapa

Nová 
vyhlídka

KR Místo na horizontu, odkud je výhled na 
Velešín a okolní krajinu. Vybudování 
nové vyhlídky.

2

43 Cesta po 
hřebeni

KI ST Návrh vysadit alej podél cesty – 
významný pohledový horizont a 
vyhlídková trasa, nutno odclonit 
hnojiště!

2

V 
Adamcích

cesta ST Obnova cesty a výsadba stromořadí. 2

29 Plocha 
Školní ulice

ZB P Místo pro houpačky a cirkusy. Návrh 
na vytvoření parku vyšší vybavenosti 
a napojení na systém zeleně, Program 
parku koncipovat po obvodu plochy.

1

135 Zahrada 
ZUŠ

ZK obnova Realizovat novou zahradu ZUŠ 
včetně vyšší vybavenosti (venkovní 
instalace, zahradní slavnosti apod.)- 
komunikačně propojit se školou.

1

73 Základní 
škola

ZK obnova Nutné celkové nové řešení. Výsadba 
stromů, doplnění vybavenosti, ovocný 
sad, užitková zahrada.

1

72 Náměstí u 
školy

ZK obnova Nutné celkové nové řešení, využíváno 
převážně pro parkování, doplnění 
zeleně.

1

70 Sídliště - 
Družstevní

ZB obnova Nutné celkové řešení ploch sídliště – 
doplnění výsadeb a mobiliáře. Řešení 
cestní sítě v návaznosti na školu.

2

126 Kulturní 
dům

ZC obnova Nové využití zahrady kulturního domu 
- venkovní scéna, zahradní čítárna, 
nadstandardní městský pobytový 
prostor.

1

51 Náměstí 
Velešín

U obnova Navrhnout nové architektonické 
řešení s ohledem na historické 
hodnoty náměstí a kompoziční 
hodnoty. Oživení náměstí novým 
životem….

2

1 U kostela 
Sv. Václava

U Po zrealizované obnově, zaměřit se 
na detail. 

4

6 Latrán ZD U Doplnění drobných ploch zeleně 
ve vazbě na historickou zástavbu – 
historizující předzahrádky, popínavé 
rostliny k fasádám domů

2

7 Latrán - U 
kapličky

ZD ST Jedna pěkná lípa, vhodné vysázet alej 
směrem k přehradě – je zde dostatek 
místa.

1

157 Farská 
zahrada

ZK P Výjimečný prostor historické zahrady. 
Důležité komunikační propojení. 
Zahradu koncipovat jako městský 
park k oddychu a relaxaci. Pěstební 
probírky a výsadby ovocného sadu 
např. krajových odrůd třešní…

3

125 Farské 
rybníky

KN R Revitalizace celého území pro 
rekreaci.

3

3 Nad Malší 
+ Ulice U 
přehrady

ZD rekonstrukce celé ulice, úprava 
vyhlídek na Malši

1

Lesy nad 
Malší

les Ochranné pásmo vodní zdroje 
1. stupně, zajištění průchodu na 
vyhlídku Vysoký kámen.

Vysoký 
kámen

les Vyhlídka na přehradu Římov na 
skalním výchozu. Zajištění přístupu, 
udržovat výhledy z vyhlídky.

Velmi hodnotnou plochou na ose pod náměstím je historická 
Farská zahrada, která by měla poutat tajuplným a starobylým 
duchem, klidem a pohodou. 
V zahradě by se měl nacházet sad a jednoduchá cestní síť. Tato 
zahrada může fungovat jako nový vyhražený park s  vysokou 
vybaveností. Z Farské zahrady pokračujeme k další ploše, 
která se dle návrhu stává velkou rekreační zónou pro obyvatele 
centra a okolí. Soustava Farských rybníků je důležitou plochou 
z hlediska rekreačního programu, který se opírá o navržené 
turistické a naučné stezky. Prostor je navržen jako místo 
aktivního odpočinku pro rodiny s dětmi. 
Z rekreační zóny vycházíme k  ovocnému sadu u čistírny 
odpadních vod a dále novou cestou do údolí v Lazečku, nebo 
východněji k „Lesnímu jezírku“ a vyhlídce Velký kámen, tyčící 
se nad vodní nádrží Římov. 
V  ulici K  Malši nad vodní nádrží je navrženo vybudování dvou 
nových vyhlídek na Malši, což předpokládá komplexní řešení 
ulice a doplnění nové vybavenosti.

05 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 05

SKICA 2  NAVRŽENÝ PROSTOR VYHLÍDKY NA VODNÍ NÁDRŽ ŘÍMOV

FOTODOKUMENTACE

POPIS ROZVOJOVÝCH OS POPIS ROZVOJOVÝCH OS

Farské rybníky

Vysoký kámen vyhlídka na vodní nádrž ŘímovNáměstí J.V.Kamarýta

Místo budoucí vyhlídky na Velešín
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05 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 05

ROZVOJOVÁ OSA HLAVNÍ – „VELEŠÍNSKÁ STUDÁNKA - LA-
ZEČEK“

Rozvojová osa v jižní části zastavěného území Velešínna 
jihu Velešínapropojuje Území za mezinárodní silnicí E 55 se 
v  budoucnosti stane novým rozvojovým územím Velešína. 
Po vybudování dálnice D3 silnice E55 přestane být tak silnou 
komunikační bariérou a bude nutné nově propojit stávající 
obytnou zástavbu s novými plochami za silnicí. 
Ruku v  ruce by měla jít aktualizace územního plánu a v  něm 
přehodnotit část rozsáhlých provozních a skladových ploch 
k bydlení čí vybavenosti. Též bude žádoucí nabídnout západní 
předpolí obyvatelům Velešína – k turistice, cykloturistice, ale i 
k pobytu. 

Vlastní rozvojová osa začíná v severozápadní části na 
horizontu navrženou vyhlídkou, která bude propojena cestou 
se stromořadím k Velešínské studánce. Území kolem široké 
nivy vedoucí od studánky podél vodoteče dolu k silnici je již nyní 
v územním plánu navrženo k rozšíření zeleně a na vodoteči jsou 
navrženy dva nové rybníčky ke zlepšení hospodaření s vodou v 
krajině. Niva může v budoucnosti sloužit jako parkové plochy 
pro nový Velešín.

Rozvojová osa dále pokračuje úzkou stezkou kolem koupaliště 
a přechází přes malou parkově upravenou plochu. Jedná se 
o silně podmáčené území s  vysokou ekologickou hodnotou, 
v  které jsou navrženy dva menší rybníčky a kolem budovy 
čerpací stanice pobytová terasa, která může být využita jako 
malá parková kavárna. 

Samostatnou novou úpravu vyžaduje prameník u ulice 
V Domkách. Po přejití Kaplické ulice  (možná varianta je podejít 
pod mostem podél potoka) se dostáváme do údolí Lazeček. 

Záměr je graficky zpracován ve výkresu 8.3 Velešín - lesopark 
Lazeček.

Číslo 
plochy

Název Funkční 
typ

Navržený 
funkční 
typ

Popis návrhu - komentář Etapa

Háj les Zvážit propojení skrz 
les Háj k biocentru Na 
Adamcích a dále ke 
koněspřežce

Nové 
stromořadí

ST Návrh nového 
stromořadí - podél 
komunikace

3

84 Niva 
potoka - 
prameniště

KN Hodnotné mohutné 
stromy

3

104 Niva pod 
studánkou

KN Celková revitalizace 
vodního toku.

3

Realizace dvou nových 
vodních nádrží

3

128 Pás nad 
koupalištěm

J T Soukromý pozemek 
získat do vlastnictví 
města, významná 
plocha pro vytvoření 
vegetační clony

3

127 Koupaliště R Nově vybudované 
koupaliště, potřeba 
více odclonit od okolí, 
potřeba řešit parkování 
v navazujících plochách.

-

65 Plocha - U 
Koupaliště

KN R Změna na R  - 
zpřístupnění plochy 
povalovými chodníky, 
podchod pod ulicí V 
Domkách

1

ST

60 Zelený pás u 
silnice - Ke 
Kozákům

ZD Celková regenerace 
území.

3

58 Horní údolí 
Lazečku

KN R Celková regenerace 
území.

3

59 Retenční 
nádrž v 
Lazečku

KN R Celková regenerace 
území.

2

136 Lesopark 
Lazeček  
- nelesní 
porosty

KF R Celková regenerace 
území.

3

123 Lesopark 
Lazeček  
- lesní 
porosty

KL KR Zpřístupnění lesoparku, 
obnova zaniklých cest, 
realizace vodní nádrže 
pod čističkou, lesní 
porosty - změna na KR

3

Lesy Lesy v 1. ochranném 
pásmu vodního zdroje - 
nepřístupné 

Údolí Lazeček je velmi cenné území, kterým vedla romantická cesta podél potoka až do údolí řeky Malše. V současnosti je území 
zarostlé a těžko přístupné. Návrh předpokládá odkoupení části pozemků od soukromých majitelů, revitalizaci vodního toku, 
nové komunikační propojení podél potoka a odstranění náletů a nárostů ze zarůstajících luk a intenzivní probírky ve stávajících 
porostech. 
Na retenční nádrži je navrženo pobytové molo a okolí nádrže bude vybaveno mobiliářem, ohništěm, přírodním dětským hřištěm 
či zážitkovou stezkou. Toto poměrně rozsáhlé území se může stát novým místem setkávání místních obyvatel. Na konci údolí, 
které bude doplněno o nové lávky a mostky je navržen další rybník, který bude zachytávat případné nečistoty z navazujícího 
území.

SKICA 3 -  NÁVRH OBNOVY HISTORICKÉ ALEJE ULICE 
V DOMKÁCH

SKICA 4 -  NÁVRH ROZPRACOVÁNÍ POROSTŮ A REVITALIZACE POTOKA V LAZEČKU 

FOTODOKUMENTACE

POPIS ROZVOJOVÝCH OS POPIS ROZVOJOVÝCH OS

Prameniště studánky Široká niva pod studánkou

Prameník studánky V Domkách Porosty kolem vodoteče v Lazečku
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ROZVOJOVÁ OSA OKRUŽNÍ– „OKOLO VELEŠÍNA“
Navržený okruh je určen především ke krátkodobé rekreaci 
místních obyvatel, ale též pro návštěvníky Velešína. Je tak 
vytvořen, na který je možno se z kterékoliv části Velešína  
napojit a využít k procházkám.  

Číslo 
plochy

Název Funkční typ Navržený 
funkční 
typ

Popis návrhu - komentář Etapa

125 Farské 
rybníky

KN R Revitalizace celého území 
pro rekreaci.

3

124 Ovocný sad u 
ČOV

KS R Sad krajových odrůd, 
zvýšit péči o sad, doplnění 
vybavenosti – lavice apod.

3

Les Lazeček les

123 Lesopark 
Lazeček  - 
lesní porosty

KL KR Zpřístupnění lesoparku, 
obnova zaniklých cest, 
realizace nové retenční 
vodní nádrže pod 
čističkou, lesní porosty 
- změna na KR, zajištění 
kvalitního průchodu přes 
údolí a přes potok

3

Les 
Štokovec

les Lesní cesta - obnova

155 Lesopark 
nad Chodčí

KL KR Nový lesopark v návaz-
nosti na plánovanou 
výstavbu, návaznost na 
plochu 94KN, realizace 
vodního parku, prostup-
nost, změna na KR

4

94 Luh pod 
Velešínem

KN R Podmáčené louky - luh, 
návrh nového vodního 
parku, realizace nových 
vodních nádrží, nové par-
kové a rekreační plochy 
v návaznosti na plánova-
nou výstavbu změna na R

4

Stružka KN Nová vodní nádrž 4

Na skalkách ST Obnova cesty a 
stromořadí v krajině

Na hájích ST Obnova cesty a 
stromořadí v krajině

150 Nad dráhou 
II.

KT KR Oprava zachovalého 
mostku koněspřežky 
v souladu s památkovou 
ochranou, zpřístupnění 
zajímavé technické pa-
mátky.

1

36 Louka pod 
nádražím

KR Rezerva pro realizaci 
točny koněspřežky, na 
části ÚSES, změna na R.

2

Koněspřežní 
dráha

Obnova trasy a provozu 
koněspřežní dráhy

79 Holkov - 
rybník II.

KN Spíše pohledový 
soukromý rybník.

80 Holkov - 
rybník III.

KN Oplocený rybník.

140 Holkovský 
luh

KN Zajištění prostupnosti 
územím.

Les u 
Kamenné 
věže

les Doplnění rekreační 
vybavenosti – lavice, 
piknikové stoly apod.

Cesta Výsadba stromořadí podél 
cesty.

3 Nad Malší ZD Obnova vyhlídek v ulici, 
zvýšení kvality, zamezení 
parkování v ulici.

1

05 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 05

FOTODOKUMENTACE

POPIS ROZVOJOVÝCH OS POPIS ROZVOJOVÝCH OS

Úvozová cesta u křížku ke Strahovu Výhled na vodní nádrž Římov  z ulice K Malši

Farské rybníky Lesní propojka od Farských rybníků Na Humna

Lesní porosty nad Chodčí Lesní porosty pod Chodčí
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05 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 05

ROZVOJOVÁ OSA OKRUŽNÍ - „VELEŠÍNSKÉ USEDLOSTI“

Okruh navržený především pro cykloturisty. 

Číslo 
plochy

Název Funkční typ Navržený 
funkční 
typ

Popis návrhu - komentář Etapa

125 Farské 
rybníky

KN R Revitalizace celého 
území pro rekreaci.

3

124 Ovocný sad 
u ČOV

KS R Sad krajových odrůd, 
zvýšit péči o sad, 
doplnění vybavenosti – 
lavice apod.

3

Les Lazeček les
123 Lesopark 

Lazeček  
- lesní 
porosty

KL KR Zpřístupnění lesoparku, 
obnova zaniklých cest, 
realizace nové retenční 
vodní nádrže pod 
čističkou, lesní porosty 
- změna na KR, zajištění 
kvalitního průchodu přes 
údolí a přes potok

3

Les 
Štokovec

les Lesní cesta - obnova

155 Lesopark 
nad Chodčí

KL KR Nový lesopark 
v návaznosti na 
plánovanou výstavbu, 
návaznost na plochu 
94KN, realizace vodního 
parku, prostupnost, 
změna na KR

4

Bor
120 Borský 

rybník
KN KR Nutný pěstební zásah 

v porostech, doplnit 
vybavost v souvislosti s 
novou výstavbou RD

4

121 Hráz 
Borského 
rybníka

KN R Zaniklá trasa 
koněspřežky, prezentace 
trasy, odpočinkové místo, 
změna na R

4

Velešín 
Nádraží
Les Háj Zvážit vytvoření 

samostatné trasy 
cyklostezky lesem.

44 Skřidla - 
náves

U Pěkné exempláře lip – 
potenciál, nové řešení 
ve vztahu k venkovské 
architektuře.

2

45 Skřidla - 
kaplička

ZD Nové řešení ve vztahu 
k venkovské architektuře.

2

Nová 
vyhlídka

KR Místo na horizontu, 
odkud je výhled na 
Velešín a okolní krajinu. 
Vybudování nové 
vyhlídky.

2

Koněspřežní 
dráha

Obnova trasy a provozu 
koněspřežní dráhy

79 Holkov - 
rybník II.

KN Spíše pohledový 
soukromý rybník

80 Holkov - 
rybník III.

KN Oplocený rybník

140 Holkovský 
luh

KN Zajištění prostupnosti 
územím.

Les u 
Kamenné 
věže

les Doplnění rekreační 
vybavenosti – lavice, 
piknikové stoly apod.

cesta Výsadba stromořadí.

3 Nad Malší ZD Obnova vyhlídek v ulici, 
zvýšení kvality, zamezení 
parkování v ulici.

1

FOTODOKUMENTACE

POPIS ROZVOJOVÝCH OS POPIS ROZVOJOVÝCH OS

Kaplička Chodeč Velešín nádraží

Borský rybník Borský rybník - místo zachovalého průběhu koněspřežky

Náves Skřídla Rybník na Velešínském potoce
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PŘÍRODNÍ ROZVOJOVÉ OSY

Přírodní rozvojové osy mají ekostabilizační funkci v území. 
Jsou navrženy v místě malých vodotečí a vodních ploch v 
severní a jižní části území. V některých případech dochází k 
souběhu s okružními trasami. Osy jsou vymezeny orientačně 
a není u nich vymezena etapizace.

-	  „Velešínský potok“

-	  „Holkovská“

-	 „Borský rybník - Stružka“

-	 „Chodečská“

Číslo 
plochy

Název Funkční typ Navržený 
funkční typ

Popis návrhu - komentář

49 Holkov - 
luh

KN Na části biokoridor, památková 
ochrana koněspřežky, 
rozpadající se zábradlí u mostu 
koněspřežky - nebezpečné!!!

78 Holkov - 
rybník

KN KR Biokoridor, nový rybník 
ke koupání atd., doplnění 
vybavenosti

139 KN Biokoridor

Lesy 
nad 
Malší

lesy Ochranné pásmo vodního zdroje 
1. stupně

VELEŠÍNSKÝ POTOK

HOLKOVSKÁ

BORSKÝ RYBNÍK  - STRUŽKA

CHODEČSKÁ
Číslo 
plochy

Název Funkční typ Navržený 
funkční typ

Popis návrhu - komentář

148 Remíz  
Holkov

KI

79 Holkov - 
rybník II.

KN Spíše pohledový soukromý 
rybník

80 Holkov - 
rybník III.

KN Oplocený.

140 Holkovský 
luh

KN

Lesy nad 
Malší

lesy Ochranné pásmo vodního 
zdroje 1. stupně

Číslo 
plochy

Název Funkční typ Navržený 
funkční typ

Popis návrhu - komentář

120 Borský 
rybník

KN KR Nutný pěstební 
zásah v porostech, 
doplnit vybavenost v 
souvislosti s novou 
výstavbou rodinných 
domů

121 Hráz 
Borského 
rybníka

KN R Zaniklá trasa 
koněspřežky, 
prezentace trasy, 
odpočinkové místo.

1
2
3

Nová
Nová
Nová

KR
KI
KT

Nové plochy zeleně, 
zajištění
průchodnosti 
územím 
s doprovodnou 
zelení.

Stružka KN Nová vodní nádrž.

94 Luh pod 
Velešínem

KN R Podmáčené louky 
- luh, návrh nového 
vodního parku, 
realizace nových 
vodních nádrží, nové 
parkové a rekreační 
plochy v návaznosti 
na plánovanou 
výstavbu změna na R

155 Lesopark 
nad Chodčí

KL KR Nový lesopark 
v návaznosti 
na plánovanou 
výstavbu, návaznost 
na plochu 94KN, 
realizace vodního 
parku, prostupnost, 
změna na KR

Lesy nad 
Malší

lesy Ochranné pásmo 
vodního zdroje 1. 
stupně

Číslo 
plochy

Název Funkční typ Navržený 
funkční typ

Popis návrhu - komentář

Les 
Noviny

les

86 Chodeč - 
náves

U Revitalizace návsi.

87 Chodeč - 
rybník I.

KN

89 Chodeč - 
rybník II.

KN Kompletně zarůstající rybník, 
vodní plocha se začíná ztrácet 
pod vegetací - odbahnit.

90 Chodeč - 
Luh pod 
rybníky

KN Hustý luh, vhodná probírka.

91 Chodeč 
- Husí 
rybník

KN

92 Chodeč - 
rybník III.

KN V majetku města Velešín.

les K Mlýnu les
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FOTODOKUMENTACE

POPIS ROZVOJOVÝCH OS POPIS ROZVOJOVÝCH OSPOPIS ROZVOJOVÝCH OS POPIS ROZVOJOVÝCH OS

Holkov - statek Sv. Jan Nepomucký - Holkov

Borský rybník Niva Markvartického potoka za železnicí

 Chodeč - skupina starých lip (pozemek určený k zástavbě) Původní statky v Chodči
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5.5. Návrh opatření
Návrh opatření a podmínek ochrany zeleně, památkově 
chráněných a historických zahradních a parkových objektů: 
V řešeném území se vyskytují zbytky historické aleje, která 
procházela Velešínem  (u čerpací stanice a pod Penny na 
Budějovické ulici).  Tuto alej je třeba zachovat a obnovit v celé 
její délce (skrz Velešín) a arboristicky ošetřit stávající stromy. 
Taktéž velmi cenný je objekt historické farské zahrady, 
která je doložena již na mapě stabilního katastru. Jer třeba 
navrhnout změnu územního plánu a farskou zahradu vymezit 
jako nezastavitelné území. 
Též vysokou autenticitu vykazují zahrady historických domů 
kolem náměstí. 
Samotné náměstí jehož součástí jsou parkové úpravy  je nutno 
řešit s ohledem na historické a kompoziční hodnoty  prostoru 
a stávající kompozici, ale i vegetaci realizovat v jednoduchých 
jasných formách.

Doporučení způsobu a etapizace realizačních postupů (s 
návrhem 1.etapy k realizaci)
U popisu rozvojových os byla stanovena etapizace dle 
následujících kritérii:
1. etapa - možná okamžitá realizace
2. etapa - možná realizace při vhodné dotaci
3. etapa - realizace vyžadující přípravu - (majetkové vztahy)
4. etapa - výhled

Seznam ploch k realizace v 1.etapě
Číslo 
plochy

Název Funkční 
typ

Navržený 
funkční typ

Popis návrhu - komentář

3Nad Malší + Ulice 
U přehrady

ZD rekonstrukce celé ulice, úprava 
vyhlídek na Malši

7Latrán - U 
kapličky

ZD ST Jedna pěkná lípa, vhodné vysázet 
alej směrem k přehradě – je zde 
dostatek místa.

20Niva mezi 
silnicemi za 
Penny

KN U Důležité komunikační propojení 
k podchodu a zároveň možnost 
podejít pod mostem v Budějovické 
ulici. Některé stromy nakloněné 
nad silnici. Revitalizace potoka a 
realizace probírky v porostech dřevin 
+ nové komunikace k podchodům.

29Plocha Školní 
ulice

ZB P Místo pro houpačky a cirkusy. Návrh 
na vytvoření parku vyšší vybavenosti 
a napojení na systém zeleně, 
Program parku koncipovat po obvodu 
plochy.

65Plocha - U 
Koupaliště

KN R Změna na R  - zpřístupnění plochy 
povalovými chodníky, podchod pod 
ulicí V Domkách

72Náměstí u školy ZK obnova Nutné celkové nové řešení, využíváno 
převážně pro parkování, doplnění 
zeleně.

73Základní škola ZK obnova Nutné celkové nové řešení. Výsadba 
stromů, doplnění vybavenosti, 
ovocný sad, užitková zahrada.

126Kulturní dům ZC obnova Nové využití zahrady kulturního domu 
- venkovní scéna, zahradní čítárna, 
nadstandardní městský pobytový 
prostor.

   

5.4. NÁVRH DŘEVINNÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ

Venkovská sídelní zeleň
Specifikum venkovské sídelní zeleně tkví především v její 
návaznosti na územní strukturu, v provázanosti sídelní zeleně 
s okolní krajinou a v její úzké vazbě na život venkovských 
obyvatel. Tyto obecné principy se během staletí vývoje promítly 
do konkrétních historických forem zeleně a do tradičního 
venkovského sortimentu rostlin. Porozumění a respektování 
těchto charakteristických znaků venkovské zeleně by mělo 
být základním předpokladem pro obnovu a soudobé řešení 
vegetačních úprav v obcích. Prostorové i funkční řešení dřevin 
v obcích vždy reflektovalo půdorysný typ vesnice a uspořádání 
navazující plužiny. Vznikaly tak určité sestavy zeleně, které 
spoluutvářely charakteristickou siluetu venkovských sídel 
a podílely se na utváření místně specifického krajinného 
rázu. Například u půdorysného typu návesních obcí se vyšší 
stromová zeleň koncentrovala v centru obce, kde zpravidla 
zdůrazňovala budovu kostela a vjezdy do stavení, ovocné stromy 
navazujících zahrad vytvářely nižší prstenec zeleně volně 
přecházející do okolní krajiny. U silničních obcí se dominantně 
uplatňovala liniová zeleň podél komunikace. U lánových obcí 
dal rozvolněnější charakter zástavby vzniknout dílčím shlukům 
zeleně. Hromadné vsi byly spojeny s nepravidelnou sestavou 
zeleně. Tradiční uspořádání zeleně v obcích vznikalo nejen 
z důvodu specifických přírodních podmínek, ale odráželo i 
potřeby, názory a tradice místních obyvatel. Například stromy 
na návětrné straně stavení ho chránily před větrem, stromy 
zdůrazňovaly vlastnické tradice v polích a na loukách, lemovaly 
cesty či rostly na křižovatkách cest. Sociální a kulturní potřeby 
obyvatel se odrazily ve vytváření souměrných kompozic u 
staveb, stromy zdůrazňovaly významné stavby atd. 

Aleje
 Alej neboli stromořadí je označení pro řadové výsadby stromů 
v krajinářské architektuře. Jde o skupiny stromů vysazené 
v linii, obvykle v pravidelných rozestupech. Aleje zpravidla 
doprovází vodní toky, hranice pozemků, anebo dopravní 
komunikace. Aleje jsou nositeli významných estetických 
a ekologických hodnot a hodnot kulturně historických a 
přírodních. Jsou významné též z psychologického hlediska, 
jako vjem bezpečného a obydleného prostoru. Tyto linie jsou 
zpravidla dobře rozlišitelné a hrají nezaměnitelnou roli při 
formování obrazu krajiny. 

Ovocné stromy a sady 
Staré ovocné sady a extenzivní výsadba ovocných dřevin jsou 
v dnešní stále více uniformní krajině důležitým artefaktem. 
Představují tradiční péči o krajinu a významné kulturní 
dědictví. Ovocné sady, aleje či ovocné solitérní stromy 
významně dotvářejí architektonickou podobu lidských sídel a 
jsou důležitou složkou životního prostředí.

DOPORUČENÝ SORTIMENT KOSTERNÍCH DŘEVIN PRO PARKY 
A ULIČNÍ PARTER

Urbanizované území má do té míry pozměněné přírodní 
podmínky pro existenci vegetace (vodní režim, půdní poměry, 
mikroklimatické podmínky, exhalace, solení komunikací apod.). 
Sortiment dřevin se musí přizpůsobit daným podmínkám 
a funkcím, které má zeleň ve městě plnit. Domácí dřeviny, 
které budou tvořit základ, lze podle konkrétních podmínek 
doplňovat nepůvodními dřeviny, které budou mít požadované 
vlastnosti a předpoklady. Exotické dřeviny jsou využívány 
také při kompozičním řešení parků a parkově upravených 
ploch. Z výše uvedených důvodů nelze striktně požadovat na 
plochách sídelní zeleně pouze domácí dřeviny.
Identita zeleně venkovských sídel je do značné míry určena 
i tradičními historickými formami zeleně. Při úpravách 
veřejných prostranství je třeba ctít tradiční a místní druhy. 

DOPORUČENÝ SORTIMENT DŘEVIN VHODNÝCH PRO VÝSADBY 
V  NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ SÍDLA PRO DANÉ EKOLOGICKÉ 
PODMÍNKY. 

Doporučený sortiment vychází z potenciální přirozené
vegetace, který v daných podmínkách odpovídá bikové nebo
jedlové doubravě a květnatým bučinám. 
Dle geobotanické mapy řešené území náleží do oblasti
acidofilní doubravy (Qa) a údolí Malše do dubohabrových hájů
(C). 
     Doporučené stromy – Abies alba, Fagus sylvatica, Acer 

campestre, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, 
Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Quercus petraea, 
Quercus robur, Sorbus aucuparia, Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos a Ulmus glabra

Doporučené keře: Cornus sanguinea, Corylus avellana, 
Crataegus leavigata, Crataegus monogyna, Lonicera nigra, 
Lonicera xylosteum, Sambucus racemosa, Sambucus 
nigra.

MAPA 6 -GEOBOTANICKÁ MAPA (ZDROJ: GEOPORTÁL.CZ)

5.4. NÁVRH DŘEVINNÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ NÁVRH OPATŘENÍ

Číslo 
plochy

Název Funkční 
typ

Navržený 
funkční typ

Popis návrhu - komentář

6Latrán ZD U Doplnění drobných ploch zeleně 
ve vazbě na historickou zástavbu – 
historizující předzahrádky, popínavé 
rostliny k fasádám domů

11Cesta na Strahov KN KR Území kolem potoka vedoucího 
až k nádrži Římov, realizace nové 
cyklostezky, intenzivní probírky 
v území kolem vodoteče a 
cyklostezky, revitalizace vodoteče, 
doplnění vybavenosti.

12Nádrž Strahov I. KN KR Vyčištění vodní nádrže, úprava okolí 
nádrže, vytvoření pobytového místa, 
probírky, doplnění vybavenosti.

13Nádrž Strahov  II. KN KR Vyčištění vodní nádrže, úprava okolí 
nádrže, vytvoření pobytového místa, 
probírky, doplnění vybavenosti.

14Rybník Houž KN KR Chovný rybník, hráz prostupná 
jinak zarostlý, nutné probírky kolem 
rybníka, úprava vyhlídkového místa 
na rybník, zprůchodnění kolem 
potoka. Vizuální i komunikační 
propojení území kolem rybníka 
Houž. 

36Louka pod 
nádražím

KR R Louka v majetku města, rezerva pro 
točnu obnovené koněspřežky, na 
části ÚSES.

43Cesta po hřebeni KI ST Návrh vysadit alej podél cesty – 
významný pohledový horizont a 
vyhlídková trasa, nutno odclonit 
hnojiště!

44Skřidla - náves U Pěkné exempláře lip – potenciál, 
nové řešení ve vztahu k venkovské 
architektuře.

45Skřidla - kaplička ZD Nové řešení ve vztahu k venkovské 
architektuře.

51Náměstí Velešín U obnova Navrhnout nové architektonické řešení 
s ohledem na historické hodnoty 
náměstí a kompoziční hodnoty. 
Oživení náměstí novým životem….

59Retenční nádrž v 
Lazečku

KN R Celková regenerace území.

70Sídliště - 
Družstevní

ZB obnova Nutné celkové řešení ploch sídliště – 
doplnění výsadeb a mobiliáře. Řešení 
cestní sítě v návaznosti na školu.

138Lesopark Strahov KL KR Lesní porosty, část vytěžena 
po kůrovci, záměr vybudovat 
cyklistickou stezku, obnova 
zaniklých komunikačních propojení  
rozpracování porostů podél cest, 
umístění vybavenosti na zajímavých 
místech - u vodních ploch, na 
křižovatkách cest - změna na KR

Nová vyhlídka KR Místo na horizontu, odkud je 
výhled na Velešín a okolní krajinu. 
Vybudování nové vyhlídky.

V Adamcích cesta ST Obnova cesty a výsadba stromořadí.
135 Zahrada ZUŠ ZK obnova Realizovat novou zahradu ZUŠ 

včetně vyšší vybavenosti (venkovní 
instalace, zahradní slavnosti apod.)- 
komunikačně propojit se školou.

137 Svah nad údolím 
- Strahov

KE Lesní porost mimo PUPFL - nutná 
obnova výsadbou, významná 
půdoochranná funkce.

150 Nad dráhou II. KT KR Oprava zachovalého mostku 
koněspřežky v souladu 
s památkovou ochranou, 
zpřístupnění zajímavé technické 
památky.

Návrh ploch k realizaci v 2.etapě
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Nároky na zajištění údržby zeleně
V rámci projektu byl zpracován Managment péče o zeleň  (příloha 
D), jehož součástí je pasport zeleně a návrh standardní péče. 

 

5.6. Návrh témat pro zapracování do územně plánovací 
dokumentace

Nové plochy zeleně v územním plánu

Číslo nové 
plochy

Název Funkční typ dle 
ÚP

Navržený 
funkční typ

Popis návrhu - 
komentář

1 Nová Louky a 
pastviny, 
Smíšené 
nezas. úz. 
nelesní 
porosty, orná 
půda

KR Nové plochy 
zeleně, zajištění 
průchodnosti 
územím 
doprovodnou 
zelení.

2 Nová Orná půda KI

3 Nová Orná půda, 
Louky a 
pastviny

KT

4 Nová Orná půda, 
Louky a 
pastviny

KT Návrh vegetační 
clony pro budoucí 
trasu D3.

Plochy v rozporu s územním plánem
Číslo plochy Název Návrh 

funkčního typu 
dle ÚP

Navržený 
funkční typ

Popis návrhu - 
komentář

120 Borský rybník Plochy výroby 
a skladování, 
zemědělská 
výroba a služby

KR Břehy a část 
hráz Borského 
rybníka nesmí 
být použity pro 
Zeměděl. výrobu 
a skladování, 
aby nedošlo ke 
znečištění vodního 
díla a celkové 
degradaci území, 
které je hodnotné 
z hlediska krajinné 
rekreace KR.

121 Hráz Borského 
rybníka

20 Niva mezi 
silnicemi za 
Penny

Plochy 
občanské 
vybavenosti - 
tělovýchova a 
sport, Plochy 
rekreace - 
zahrádkářské a 
chatové oblasti

U

35 Před 
Velešínem

Plochy 
občanské 
vybavenosti, 
Místní a 
účelové 
komunikace, 
chodníky, hl. 
pěší tahy

U Lokace vhodná 
jako nástupní a 
eprezentativní 
parkově upravená 
plocha, která 
uvádí navštěvníka 
do města.
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5.7.Návrh témat pro řešení obecně závaznou vyhláškou (dle 
potřeby)

Ve Velešíně jsou platné dvě vyhlášky, které se týkají veřejné 
zeleně a veřejných prostranství:
1/ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o čistotě veřejných 
prostranství a veřejném pořádku
1a/ v této vyhlášce je na veřejné zeleni zakázáno:
a) stanovat, kempovat a umisťovat obytné přívěsy,
b) umisťovat skládky všeho druhu, 
c) vjíždět na ní a pojíždět po ní motorovými vozidly,
d) rozdělávat ohně,
e) provádění svévolné výsadby stromů, keřů, okrasných dřevin 
a užitkových rostlin a jiné  veřejné zeleně, jakož i údržby 
ohrožující stav a vzhled veřejné zeleně.
Co se táče psů:
1b/ Pohyb psů a hospodářských zvířat 
Na veřejných prostranstvích se psi a jiná hospodářská zvířata 
mohou pohybovat pouze na vodítku a v doprovodu osoby. 
Vodítko musí být schopné zvíře zadržet.
Volné pobíhání psů je možné pouze mimo vymezená veřejná 
prostranství, avšak pod neustálým dohledem a přímým vlivem 
osoby doprovázející psa.
Pohyb a vstup se psy a hospodářskými zvířaty je zakázán na 
zařízení města sloužící potřebám veřejnosti, zejména na 
otevřená sportoviště, plochy pro děti sloužící k herním účelům 
a další prostory, označené příslušným piktogramem.

2/ Obecně závazná vyhláška č.3/2017 o pravidlech pro pohyb 
psů na veřejných prostranstvích.
Tato vyhláška upřesňuje ustanovení ohledně psů  z 
předcházející vyhlášky.

17 Lesík na 
rybníkem Houž

Plochy 
rekreace - 
zahrádkářské a 
chatové oblasti

R Plocha vhodná 
jako  vegetační 
clona od hlavní 
komunikace 
vedoucí do 
centra města.

16 Zahrádkářská 
kolonie 
Strahov II.

Část plochy 
zahrádek, 
které jsou 
nutné, 
přetvořit v 
závislosti 
na nově 
navrženém 
průchodu pod 
hl. silnicí do 
centra a dále 
osou rekreační 
do nitra území.

14 Rybník Houž KR Břeh rybníka 
Houž, který 
je důležitý 
z důvodu 
průchodnosti 
a rekreace.

Číslo 
plochy

Název Funkční typ Navržený 
funkční typ

Popis návrhu - 
komentář

Etapa

20 Niva mezi 
silnicemi za 
Penny

KN U Důležité komunikač-
ní propojení k pod-
chodu a zároveň 
možnost podejít pod 
mostem v Budějo-
vické ulici. Některé 
stromy nakloněné 
nad silnici. Revi-
talizace potoka a 
realizace probírky 
v porostech dřevin 
+ nové komunikace 
k podchodům.

1

16 Zahrádkářská 
kolonie Stra-
hov II.

ZH R Zahrádkářská osada 
expandující do nivy 
potoka – odstranění 
zahrádek a zajištění 
průchodnosti podél 
potoka do lesoparku 
Strahov, revitalizace 
potoka a realizace 
mostku přes potok.

3

11 Cesta na Stra-
hov

KN KR Území kolem potoka 
vedoucího až k nádrži 
Římov, realizace 
nové cyklostezky, 
intenzivní 
probírky v území 
kolem vodoteče 
a cyklostezky, 
revitalizace 
vodoteče, doplnění 
vybavenosti.

2

12 Nádrž Strahov 
I.

KN KR Vyčištění vodní 
nádrže, úprava okolí 
nádrže, vytvoření 
pobytového místa, 
probírky, doplnění 
vybavenosti

2

13 Nádrž Strahov  
II.

KN KR Vyčištění vodní 
nádrže, úprava okolí 
nádrže, vytvoření 
pobytového místa, 
probírky, doplnění 
vybavenosti.

2

137 Svah nad 
údolím - 
Strahov

KE Lesní porost mimo 
PUPFL - nutná 
obnova výsadbou, 
významná 
půdoochranná 
funkce.

1

Číslo 
plochy

Název Funkční typ Navržený 
funkční typ

Popis návrhu - 
komentář

Etapa

138 Lesopark 
Strahov

KL KR Lesní porosty, část 
vytěžena po kůrovci, 
záměr vybudovat 
cyklistickou stezku, 
obnova zaniklých 
komunikačních 
propojení  
rozpracování 
porostů podél 
cest, umístění 
vybavenosti na 
zajímavých místech 
- u vodních ploch, na 
křižovatkách cest - 
změna na KR

2

135 Zahrada ZUŠ ZK obnova Realizovat novou 
zahradu ZUŠ včetně 
vyšší vybavenosti 
(venkovní instalace, 
zahradní slavnosti 
apod.)- komunikačně 
propojit se školou.

1

73 Základní škola ZK obnova Nutné celkové nové 
řešení. Výsadba 
stromů, doplnění 
vybavenosti, ovocný 
sad, užitková 
zahrada.

1

72 Náměstí u 
školy

ZK obnova Nutné celkové nové 
řešení, využíváno 
převážně pro 
parkování, doplnění 
zeleně.

1

70 Sídliště - 
Družstevní

ZB obnova Nutné celkové 
řešení ploch 
sídliště – doplnění 
výsadeb a mobiliáře. 
Řešení cestní sítě 
v návaznosti na 
školu.

2

126 Kulturní dům ZC obnova Nové využití zahrady 
kulturního domu 
- venkovní scéna, 
zahradní čítárna, 
nadstandardní 
městský pobytový 
prostor.

1

51 Náměstí 
Velešín

U obnova Navrhnout nové 
architektonické 
řešení s ohledem 
na historické 
hodnoty náměstí a 
kompoziční hodnoty. 
Oživení náměstí 
novým životem….

2

5.8. Vymezení ploch vhodných pro obnovu a revitalizaci 
zeleně

Včetně odůvodnění, jež je možno provést i s odkazem na část 
studie , z niž toto vymezení vyplývá
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Číslo 
plochy

Název Funkční typ Navržený 
funkční typ

Popis návrhu - 
komentář

Etapa

6 Latrán ZD U Doplnění drobných 
ploch zeleně 
ve vazbě na 
historickou zástavbu 
– historizující 
předzahrádky, 
popínavé rostliny 
k fasádám domů

2

7 Latrán - U 
kapličky

ZD ST Jedna pěkná lípa, 
vhodné vysázet alej 
směrem k přehradě 
– je zde dostatek 
místa.

1

157 Farská zahrada ZK P Výjimečný 
prostor historické 
zahrady. Důležité 
komunikační 
propojení. Zahradu 
koncipovat jako 
městský park 
k oddychu a relaxaci. 
Pěstební probírky a 
výsadby ovocného 
sadu např. krajových 
odrůd třešní…

3

125 Farské rybníky KN R Revitalizace celého 
území pro rekreaci.

3

3 Nad Malší 
+ Ulice U 
přehrady

ZD Rekonstrukce 
celé ulice, úprava 
vyhlídek na Malši

1

104 Niva pod 
studánkou

KN Celková revitalizace 
vodního toku.

3

127 Koupaliště R Nově vybudované 
koupaliště, potřeba 
více odclonit od 
okolí, potřeba 
řešit parkování 
v navazujících 
plochách.

-

65 Plocha - U 
Koupaliště

KN Změna na R  - 
zpřístupnění plochy 
povalovými chodníky, 
podchod pod ulicí V 
Domkách.

1

60 Zelený pás u 
silnice - Ke 
Kozákům

ZD Celková regenerace 
území.

3

58 Horní údolí 
Lazečku

KN R Celková regenerace 
území.

3

59 Retenční nádrž 
v Lazečku

KN R Celková regenerace 
území.

2

136 Lesopark 
Lazeček  - 
nelesní 
porosty

KF R Celková regenerace 
území.

3

123 Lesopark 
Lazeček  - 
lesní porosty

KL KR Zpřístupnění 
lesoparku, obnova 
zaniklých cest, 
realizace vodní 
nádrže pod 
čističkou, lesní 
porosty - změna na 
KR

3

Číslo 
plochy

Název Funkční typ Navržený 
funkční 
typ

Popis návrhu - komentář Etapa

124 Ovocný sad u 
ČOV

KS R Sad krajových odrůd, 
zvýšit péči o sad, doplnění 
vybavenosti – lavice apod.

3

155 Lesopark 
nad Chodčí

KL KR Nový lesopark 
v návaznosti na 
plánovanou výstavbu, 
návaznost na plochu 
94KN, realizace vodního 
parku, prostupnost, 
změna na KR

4

94 Luh pod 
Velešínem

KN R Podmáčené louky - luh, 
návrh nového vodního 
parku, realizace nových 
vodních nádrží, nové 
parkové a rekreační 
plochy v návaznosti na 
plánovanou výstavbu 
změna na R

4

3 Nad Malší ZD Obnova vyhlídek v ulici, 
zvýšení kvality, zamezení 
parkování v ulici.

1

120 Borský 
rybník

KN KR Nutný pěstební zásah 
v porostech, doplnit 
vybavost v souvislosti s 
novou výstavbou RD

4

121 Hráz 
Borského 
rybníka

KN R Zaniklá trasa 
koněspřežky, prezentace 
trasy, odpočinkové místo, 
změna na R

4

44 Skřidla - 
náves

U Pěkné exempláře lip – 
potenciál, nové řešení 
ve vztahu k venkovské 
architektuře.

2

45 Skřidla - 
kaplička

ZD Nové řešení ve vztahu 
k venkovské architektuře.

2

NÁVRH OPATŘENÍNÁVRH OPATŘENÍ
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06 FOTODOKUMENTACE FOTODOKUMENTACE 06

FOTO 6 -Budoucí lesopark Lazeček

FOTO 2 - Školní ulice - sakurová alej

FOTO 3 - Školní ulice - sakurová alej

FOTO 4 - Školní ulice - plocha zeleně na místě zaniklého rybníka

FOTO 1 - Na Humnech - narušený pohledový horizont

FOTO 7 - Družstevní u vodárny - dětské hřiště

FOTO 8 - Družstevní u vodárny - prostor mezi obytnými domy

FOTO 5 - Budoucí lesopark Lazeček

SOUČASNÝ STAV SOUČASNÝ STAV
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FOTO 9 - kaplička Chodeč FOTO 10 - pohled od kapličky v Chodči

FOTO 11 - Chodeč - skupina starých lip (pozemek určený k zástavbě) FOTO 12 - Chodeč - cesta od kapličky k lesu

FOTO 13 - cesta z Chodče do Velešína FOTO 14 - vodoteč pod Chodčí

FOTO 16 - pod studánkouFOTO 15 - prameniště studánky

FOTO 17 - Ke Kozákům x V Domkách - vodoteč FOTO 18 - cesta v Lazečku pod ulicí Ke Kozákům

FOTO 19 - cesta v Lazečku pod ulicí Ke Kozákům FOTO 20 - komunikační propojení z ul. Ke Kozákům

SOUČASNÝ STAV SOUČASNÝ STAV
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FOTO 22 - náměstí J.V.KamarýtaFOTO 21 - Ulice V Domkách

FOTO 23 - Ulice V Domkách FOTO 24 - parčík v místě domu J.V.Kamarýta

FOTO 25 - břízy na parkově upravené ploše - křižovatka Krumlovská a V 
Úvoze s křížkem a pomníkem na demarkační čáře

FOTO 26 - Družstevní - v pozadí kulturní dům

FOTO 27 - Družstevní - u mateřské školy FOTO 28 - odpočinkové místo ve Školní ulici pod zahrádkami

FOTO 29 - vstup do základní školy neodpovídá současným potřebám

FOTO 31 - sportovní areál základní školy FOTO 32 - Školní ulice pod zahrádkami

FOTO 30 - vstup do základní školy  neodpovídá současným potřebám

SOUČASNÝ STAV SOUČASNÝ STAV
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