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1.2 CÍL ÚZEMNÍ STUDIE 
Cílem územní studie je vytvořit odborný podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace a pro rozhodování v území. Tento dokument eviduje, hodnotí a navrhuje 
postupy obnovy a tvorby zeleně směřující k vytvoření funkčního systému sídelní zeleně (funkčně i prostorově spojitého). Ukazuje také návaznost sídelní zeleně na zeleň 
krajinnou a možnosti posílení ekologické stability zájmového území. Zahrnuta je zeleň veřejná, vyhrazená i soukromá.  

1.3 OBEC ŽERANOVICE A ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 
Žeranovice jsou obcí ve Zlínském kraji severně od města Zlín. Plocha katastrálního území je 537,95 ha a celkově zde žije 787 obyvatel (data k 31.12.2018 [9]). Krajina v 
okolí obce je intenzivně zemědělsky využívaná a nenachází se zde žádná zvláště chráněná území. Pro okolí obce jsou významné drobné vodní toky Žeranovka a Židelná 
s doprovodnou zelení a menší les jihovýchodně od centra obce se zbytky hradu Žeranovice. Obcí prochází silnice III. třídy č. 49016 spojující Zlín s Holešovem. V centru 
obce se nachází zámek (č. p. 1) chráněný jako kulturní památka [5] a za významnou dominantu je považován také kostel sv. Vavřince. K obci náleží severozápadně 
položená osada Bednárňa a samota Větřák. 

Řešeným územím je zastavěná část obce v návaznosti na zeleň v krajině. Předně je řešena kompaktní zástavba obce, napojení zastavěného území samot je pak řešena 
prostupy do krajiny.  
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2 POSTUP ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

2.1 METODIKA PRACÍ 
Projekt byl zpracován dle osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systémů sídelní zeleně "Územní studie sídelní zeleně" [6] vydaného k OPŽP 2014 - 2020 v 
rámci prioritní osy 4, specifický cíl 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech. Byly shromážděny dostupné odborné podklady k řešenému území a ústně předány panem sta-
rostou také významné místně specifické informace. Pro hodnocení byla použita metodika zpracovaná doc. Ing. Pavlem Šimkem, Ph.D a na základě individuality této studie 
doplněna a poupravena. Terénní průzkumy proběhly v květnu a červnu 2019.  

V průběhu analýzy byly v rámci zastavěného a zastavitelného území obce na základě prostorového uspořádání s upřesněním funkce plochy vymezeny funkčně kompo-
ziční jednotky zeleně (FKJZ). Tyto plochy tvoří základní prvky zeleně v obci, jejich propojením pak vzniká systém zeleně obce. Vzhledem k různorodým majetkoprávním 
vztahům jsou v kap. 5.3 vymezeny v mapkách plochy či jejich části, které spadají v současnosti do majetku obce a obec na ně tak má přímý vliv. Zbylé plochy (plochy ji-
ných vlastníků či ve spoluvlastnictví) musejí být řešeny v koordinaci s dalšími subjekty či obcí vykoupeny.  

V rámci hodnocení byly vymezeny plochy 
- sídelní zeleně - plochy FKJZ s podrobným hodnocením v kapitole 5.3 
- liniové krajinné zeleně - detailní hodnocení těchto ploch není předmětem studie, jsou vymezeny pro návaznost sídelní zeleně na krajinnou 
- plochy plnící funkci lesa - detailní hodnocení těchto ploch není předmětem studie, jsou vymezeny pro návaznost sídelní zeleně na krajinnou 
- zemědělsky obhospodařovaná půda - tyto plochy nejsou předmětem studie 
- významné kompoziční detaily - jedná se o doprovodnou zeleň v okolí drobných sakrálních objektů, detailněji hodnocena pouze plocha u kapličky zahrnutá v za-

stavěném území, zbylé významné detaily jsou důležité především pro orientaci při vstupu do krajiny a jejich okolí by mělo mít zachovaný dostatečný prostor pro 
dlouhodobou existenci vzrostlé zeleně 
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KRITÉRIA HODNOCENÍ FUNKČNĚ - KOMPOZIČNÍCH JEDNOTEK ZELENĚ (FKJZ) 
Pro každou plochu zeleně, zpracovanou v kapitole 5.3 Karty FKJZ, vznikla tabulka zahrnující následující kritéria: 

1) číslo plochy zeleně 

2) funkčně kompoziční jednotka zeleně 
Vymezovány jsou následující FKJZ: 

 zkr. FKJZ popis 

ze
leň

 v 
hla

vn
í fu

nk
ci 

P park Souvislá upravená plocha, na které plošná a prostorová struktura VP odpovídá potřebám pro plnohodnotný odpoči-
nek. Jejich hlavní funkcí je harmonizace biologických a urbanistických prvků městského prostoru. Skladba VP, do-
sahovaná intenzita péče, možnost rozvinutí programového řešení a kompozice činí z tohoto FKJZ nejvýznamnější 
kompoziční celek krajinářské architektury. Požadavek na možnost poskytnutí účelné rekreace v přírodním prostředí 
je podmíněn dostatečným kompozičním a pěstebním potenciálem plochy a možností jeho případného využití. Stu-
peň dosažení kompozičního a pěstebního cíle každé základní plochy je posuzován dosaženou stabilitou plochy. 

U parkově upravená plocha Menší parkově upravené plochy, u kterých převažuje dekorativní (prostorotvorná, doplňující) funkce. Na rozdíl od 
parků tyto plochy neposkytují možnost plnohodnotného prostředí pro odpočinek a možnost všestranně rozvíjet kom-
pozici 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. 

T ochranná zeleň Plocha účelové zeleně zaměřená na snížení negativních vlivů různých provozů a zařízení. Vegetace plní nejčastěji 
funkci ochranné clony - psychohygienická funkce, zakončení dálkových pohledů, protihlukové clony. Při vícefunkč-
nosti tohoto FKJZ je nutno zvažovat prioritní funkci a následné zatřízení do FKJZ. 

H hřbitovy Plocha účelového zařízení, které svým charakterem patří do soustavy sídelní zeleně. Vysoký podíl liniové zeleně, 
nové řešení dílčích částí nutno vždy rozvíjet individuálně řešeným programem 

S sad Plocha využívána k pěstování ovocných stromů, která plní řadu mimoprodukčních funkcí (mikroklimatické, estetické, 
biologické) v rámci veřejného prostoru obce a zároveň také slouží k produkci ovoce.  
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ze
leň

 ve
 ve

dle
jší

 fu
nk

ci 

ZC zeleň ostatní občanské 
vybavenosti 

FKJZ zahrnuje dvě částečně odlišné skupiny ploch. Jednak se jedná o drobné plochy v okolí budov občanské vyba-
venosti, které nemají charakter parkově upravených ploch (funkce je podřízena charakteru vybavenosti). Do tohoto 
funkčního typu jsou zahrnuty i plochy často rozsáhlých areálů se zbytkovými plochami vegetace, v kterých se pro-
vozují služby obyvatelům (nikoli průmyslové zařízení). 

ZD zeleň dopravních staveb Převážně liniové plochy zeleně bezprostředně navazující na komunikace a dopravní stavby. Plochy dělících pásů, 
prostory křižovatek a mimoúrovňových dopravních systémů, zelené pásy mezi komunikací a chodníkem, svahy po-
dél silnic. 

ZK zeleň školních a kulturních 
zařízení 

Převážně vyhrazená zeleň, s omezeným přístupem, převážně oplocená, náležející k areálům všech typů škol, ma-
teřských škol, domovů dětí a mládeže, dětských domovů, církevních objektů, kulturních zařízení. Plochy vytváří vět-
šinou nezbytné zázemí (doprovod) konkrétního zařízení. 

ZS zeleň sportovních areálů Plochy zeleně uvnitř sportovních areálů s upraveným režimem přístupnosti, převážně oplocených, náležejících k 
vyšší vybavenosti, např. stadiony, fotbalová hřiště, tenisové kurty, dostihová závodiště aj. Zeleň je většinou ve formě 
parkově upravených ploch, pravidelně udržovaných. Může však jít o minimální plochy zeleně po obvodu hřiště. 

ZV zeleň vodotečí a vodních 
ploch 

Velmi významný funkční typ z hlediska prostorové stability a utváření ekologických vazeb v území. Jedná se o vege-
tační doprovody malých vodních toků (i příležitostných vodních kapilár). Tyto vegetační doprovody mají lineární cha-
rakter utváření a velmi odlišnou prostorovou stratifikaci. Funkční typ je často součástí rozvojových os systému zele-
ně s vysokými nároky na postupnou stabilizaci. Do funkčního typu zahrnujeme i úpravy vázané na vodní plochy. 

ZP zeleň průmyslových areálů Zeleň ve vyhrazených výrobních areálech, zpravidla jen ve zbytkových plochách, často náletová, v nevyhovující 
druhové struktuře a ve špatném pěstebním a zdravotním stavu.  

VD významný detail Většinou volně přístupná plocha zeleně obklopující drobné sakrální objekty, místo rozjímání a potěchy ducha.  
PŘ zeleň předzahrádek Zeleň spravovaná obyvateli přilehlých domů a vytvářející jejich zelený předprostor, může být oplocen nízkým 

plůtkem. Částečně či úplně mohou být tyto plochy ve vlastnictví obce. 

3) název funkčně-kompoziční jednotky zeleně (FKJZ) 
Název je uváděn především pro snazší orientaci v rámci sídla, jedná se především o přiřazení ploch k významným stavbám či místopisné určení užitím místních ná-

zvů. 
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4) výměra plochy (m2) 

5) režim návštěvnosti 
zkratka označení popis stavu 
S soukromá veřejně nepřístupná plocha 
P poloveřejná časově omezený přístup na plochu 
V veřejná veřejnosti přístupná plocha bez omezení 

6) přítomnost a kvalitativní stav vegetačních prvků (VP) a technických prvků (TP) 
Pro hodnocení vegetačních prvků bylo použito následující hodnocení: 

hodnocení kvalita péče charakteristické znaky 
1 velmi vysoká VP plně vitální, zdravé, typického či požadovaného tvaru, bez symptomů poškození, perspektivní a stabilní, 

současně VP bez výpadků či mezer 
2 vysoká VP vykazují drobné nedostatky oproti předcházející kategorii, které však významněji nesnižují jejich perspek-

tivu a stabilitu, a/nebo VP s ojedinělými výpadky či mezerami. 
3 průměrná VP se středně sníženou vitalitou, se známkami poškození a zhoršeným zdravotním stavem. Perspektiva a 

stabilita pouze částečně snížena, a/ nebo v segmentech VP výpadky či mezery. 
4 nízká VP v důsledku stáří, poškození, chorob či škůdců s podstatně sníženou vitalitou, a/nebo zdravotním stavem. 

Perspektiva i stabilita je významně snížena, a/nebo VP významnými výpadky či mezerami. 
5 velmi nízká VP v důsledku stáří, poškození, chorob či škůdců, s natolik sníženou vitalitou, a/nebo zdravotním stavem, že 

chybí předpoklady byť jen krátkodobé existence. Nestabilní VP, a/nebo VP se zcela rozpadlou vnitřní prosto-
rovou strukturou. 

Pro hodnocení technických prvků bylo použito následující hodnocení: 
hodnocení kvalita péče charakteristické znaky 
1 velmi vysoká TP bez jakýchkoli známek poškození či narušení, plně funkční. 
2 vysoká TP vykazuje pouze ojedinělé drobné známky poškození či narušení, plně funkční. 
3 průměrná V důsledku poškození či narušení je částečně omezena funkčnost TP. 
4 nízká V důsledku rozsáhlého poškození či narušení TP je významně omezena jeho funkčnost. 
5 velmi nízká Zcela poškozený či narušený TP, zcela nefunkční. 



Územní studie sídelní zeleně obce Žeranovice   
k. ú. Žeranovice   
 

 8 

7) hodnocení plochy 
vhodnost druhového složení 

hodnocení popis stavu 
1 vyhovuje charakteru FKJZ a stanovištním podmínkám 
2 vyhovuje ne zcela charakteru FKJZ, neohrožuje stabilitu plochy, ale vyžaduje úpravu (částečná výměna druhů, obohacení dru-

hové skladby 
3 nevyhovuje charakteru FKJZ nebo stanovištním podmínkám, zásadním způsobem ohrožuje stabilitu plochy, většinou chybí v 

porostní struktuře kosterní druhy dřevin 
prostorová struktura vegetačních prvků (VP) 

hodnocení popis stavu 
1 odpovídá FKJZ 
2 odpovídá ne zcela FKJZ - je nutno zasáhnout do stratifikace porostu, částečně změnit skladbu vegetačních prvků nebo prostor 

(např. odclonit, otevřít, prosvětlit,...) 
3 prostorovou strukturu je třeba znovu vytvořit, stávající struktura je zcela nevhodná 

věková struktura dřevinných vegetačních prvků (DVP) 
hodnocení popis stavu 
1 vhodně rozložená, na ploše je dostatečné rozvrstvení vývojových stádií a tudíž je zajištěna kontinuální obnova 
2 převažují dospělé stromy, dílčí obnova je patrná pouze v menších segmentech 
3 zcela převažují dospělí či přestárlí jedinci, není zajištěna kontinuální obnova 

pěstební a zdravotní stav dřevin 
hodnocení popis stavu 
1 je vyhovující, zaručuje dlouhodobou existenci funkčního typu na lokalitě 
2 u části VP na ploše je nutný zásah, pěstební stav mírně zanedbaný - nutné dílčí pěstební opatření (např. zmlazení, ojedinělé 

probírky, u výsadeb nutná výchovná opatření) 
3 u většiny vegetačních prvků, které jsou nositeli prostorové stability nutný aktuální (jednorázový nebo postupný) zásah např. 

celkové probírky, asanace, speciální ošetření většího počtu jedinců, obnova bylinného krytu 
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doplňky a vybavenost 
hodnocení popis stavu 
1 vyhovují - jsou v dobrém a dostatečném stavu 
2 nedostatečné nebo přestávají plnit svoji funkci, je potřebná postupná obnova 
3 schází nebo neplní svoji funkci (jsou v rozpadu), neodpovídají charakteru FKJZ 
NN není a není nutná 

stabilita plochy 
hodnocení popis stavu 
S stabilní - plocha zeleně (FKJZ) plní svoji funkci, je ve své funkci stabilní 
N nestabilní - plocha zeleně (FKJZ) neplní svoji funkci, je ve své funkci nestabilní 

8) potřeba obnovy nebo pěstebního zásahu a etapizace 
Tato kritéria hodnotí potřebné zásahy na ploše a jejich etapizaci především vzhledem k zachování zeleně v nejdůležitějších veřejných prostorách obce. 

9) požadavky na údržbu vegetačních prvků - orientační zařazení do intenzitních tříd (IT) 
intenzitní třída popis stavu 
I. nejintenzivnější údržba reprezentativních ploch zeleně 
II. intenzivní údržba využívaných ploch 
III. extenzivní údržba okrajových ploch 

10) ochranné režimy 
Toto kritérium zahrnuje ochranné režimy. Uvádí, zda plocha zahrnuta spadá do územního systému ekologické stability, jedná se o okolí památkově chráněného 

objektu či jiné.  
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3 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 
Klimatické poměry 
Klimaticky leží řešené území na rozhraní teplé oblasti T2  a mírně teplé oblasti MT10 (členění podle Quitta, 1984). Území je charakteristické dlouhým až velmi dlouhým, 
teplým až velmi teplým a suchým až velmi suchým létem. Přechodné období je velmi krátké s teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a suchá až velmi su-
chá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Některé vybrané klimatické charakteristiky pro jednotky T2 a MT10 jsou uvedeny v následujícím přehledu: 

 T 2 MT 10 
POČET LETNÍCH DNŮ 50 – 60 40 – 50 

POČET DNŮ S PRŮMĚRNOU TEPLOTOU 10°C A VÍCE 160 – 170 140 – 160 
POČET MRAZOVÝCH DNŮ 100 – 110 110 – 130 
POČET LEDOVÝCH DNŮ 30 – 40 30 – 40 

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA LEDNA -2 - -3 -2 - -3 
PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ČERVENCE 18 – 19 17 – 18 

PRŮMĚRNÁ TEPLOTA DUBNA 8 – 9 7 – 8 
PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ŘÍJNA 7 – 9 7 – 8 

PRŮMĚRNÝ POČET DNŮ SE SRÁŽKAMI 1 MM A VÍCE 90 – 100 100 – 120 
SRÁŽKOVÝ ÚHRN ZA VEGETAČNÍ OBDOBÍ 350 – 400 400 – 450 

SRÁŽKOVÝ ÚHRN V ZIMNÍM OBDOBÍ 200 – 300 200 – 250 
POČET DNŮ SE SNĚHOVOU POKRÝVKOU 40 – 50 50 – 60 

POČET DNŮ ZAMRAČENÝCH 120 – 140 120 – 150 
POČET DNŮ JASNÝCH 40 – 50 40 – 50 

 
LETNÍ DEN :   tmax ≥ 25°C 
MRAZOVÝ DEN :   tmin ≤ -0,1°C 
LEDOVÝ DEN :   tmax ≤  -0,1°C 
VEGETAČNÍ OBDOBÍ :   měsíce IV - IX 
ZIMNÍ OBDOBÍ :   měsíce  X - III 
JASNÝ DEN :   Nd ≤ 2/10 
ZAMRAČENÝ DEN :   Nd ≤ 8/10 
[Nd : průměrná oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy)] 

 
Sluneční záření a oblačnost: Průměrné roční úhrny globálního záření se pohybují kolem hodnoty 3800 MJ.m-2. Průměrná roční oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy) se 

pohybuje mezi 6,0 až 6,5, přičemž nejvyšší oblačnost pozorujeme v prosinci, nejnižší obvykle v srpnu. 
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Teplota vzduchu: Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem hodnoty 8°C, přičemž nejchladnějším měsícem je leden, nejteplejším červenec. Průměrná denní 
maxima teploty vzduchu se v nejteplejším měsíci pohybují kolem hodnoty 24,0°C. Průměrná denní minima teploty vzduchu klesají v nejchladnějším měsíci zimy na -
5°C. V červenci se průměrná denní minima pohybují kolem 12,0°C. 

Charakteristické průměrné denní teploty vzduchu: Průměrná denní teplota vzduchu ≤ 0°C charakterizuje nástup a ≥ 0°C konec zimy. V průměru zde začíná zima koncem 
druhé prosincové dekády a končí koncem druhé dekády února.  

Velké vegetační období, v němž začínají jednoduché projevy života rostlin, znamená nástup jara a konec podzimu. Je charakterizováno průměrnou denní teplotou 5°C a 
vyšší. V řešeném území začíná v polovině třetí březnové dekády a končí na přelomu první a druhé  dekády listopadu. 
Malé vegetační období s průměrnou denní teplotou 10°C a více začíná v řešeném území  v polovině poslední dekády dubna a končí koncem první říjnové dekády. 
Průměrnou denní teplotou 15°C a více je určeno letní období. To zde začíná na přelomu května a června a končí v polovině první dekády září. 
Vlhkost vzduchu: Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu se pohybuje kolem 77%, přičemž nejvyšších hodnot dosahuje většinou v prosinci, nejnižších v dubnu. 
Atmosférické srážky: Průměrné roční úhrny srážek se pohybují kolem hodnoty 650 mm, přičemž nejvíce srážek spadne v červenci, nejméně v lednu až únoru.  
Vítr: Významným klimatickým faktorem v řešeném území je vítr. Převažují  směry Z-V. 
 
Geologické poměry a horninové prostředí 
Geologický podklad území je budován výhradně třetihorními paleogenními sedimenty flyšového pásma Západních Karpat (magurský flyš). Horniny magurského flyše jsou 
paleocenního až eocenního stáří a jsou zastoupeny v řešeném území jednotkou račanskou, vrstvami soláňskými a belovežskými. 
Spodní soláňské vrstvy se vyznačují značnou faciální proměnlivostí horizontální i vertikální. Mocnost je 180 - 500 m. Jde o flyšové vrstvy s převahou vývoje pískovcovo-
jílovcového. Pískovce jsou jemnozrnné až hrubě zrnité, místy slepencovité, někdy arkózovité, vápnité, křemitovápnité nebo až skelné. Jsou nejčastěji 20 až 120 cm, někdy 
až přes 2 m silné. V některých lavicích jsou deskovitě až břidličnatě odlučné, slídnaté, s rostlinnou drtí na odlučných plochách. Jílovce ve vrstvách 5 - 360, nejčastěji 5 - 70 
cm silných jsou šedé (někdy až černošedé), zelenavé, někdy rudé, rudohnědé, místy proměnlivě jemně písčité a drobně slídnaté. Silnější vrstvy a polohy jílovcové prová-
zejí místy tenké lávky modrošedých nebo zelenavých křemitovápnitých pískovců s kostkovitým rozpadem. 
Svrchní vrstvy soláňské slepencovito - pískovcové mají naprostou převahu složky psamiticko - psefitické. Jejich mocnost se odhaduje nejméně na 150 - 300 m. Pískovce, 
převážně středně až hrubě zrnité až drobně slepencovité, bělošedé, šedé i modrošedé jsou většinou silně navětralé, světle žlutavě hnědavé až nažloutlé. Často snadno 
drolivě rozvětrávají v písek a štěrčík. Některé jsou teprve v hlubokých odkryvech (pod 15 - 20 m) modrošedé, vápnité, pevnější. Časté jsou pískovce arkózové se zkaolini-
zovanými živci. V hrubě zrnitých odrůdách bývají nepravidelně řídce vtroušená zrna křemene a narůžovělých nebo bělavých živců. Spodní části silnějších lavic pískovco-
vých jsou často drobně slepencovité a přecházejí i do drobnozrnných slepenců (0,5 - 2 cm). Pískovcové lavice jsou 0,4 - 7 m silné, často bez proplástků, nahloučené v 
polohách 15 až 20 cm silných. Někdy mají čočkovité, šmouhovité a hnízdovité partie, drobně slepencovité, neostře omezené. Hlavním klastickým materiálem je různoba-
revný křemen, dále tmavé fylity, různé vápence a jílovcové závalky. Drobnozrnné slepence vystupují někdy i v samostatných lávkách a lavicích (30 cm i silnějších). Jílovce 
olivově žlutozelené, šedozelené (někdy tmavě skvrnité), šedé, olivově hnědé a žlutohnědě proužkované zelené, někdy i rudé, někdy proměnlivě písčité a slídnaté jsou 



Územní studie sídelní zeleně obce Žeranovice   
k. ú. Žeranovice   
 

 13 

nejčastěji 3 - 15 cm, vzácně až 40 cm silné. Někdy jsou slabě vápnité. Místy tvoří proplástky modrošedé, šedohnědé, hnědé, silně světle slídnaté, pískovce hnědě prouž-
kované s rostlinnou sečkou, lupenité. V silnějších jílovcových vložkách jsou někdy proužky a čočky jemnozrnných nevápnitých pískovců.  
Belovežské vrstvy - jde o jílovce zčásti pestré s lávkami křemitovápnitých nebo nevápnitých pískovců. Převládá drobně rytmický vývoj flyšový s převahou složky pelitické 
(poměr j : p je nejčastěji 2 až 3 : 1, místy 1 : 1, některé polohy jsou bez pískovců). Mocnost je 100 - 200 m, stáří spodní eocén - spodní část středního eocénu. Jílovce jsou 
většinou rudohnědé a rudé s nejrůznějšími odstíny barev šedých a zelených. Někdy jsou slabě vápnité, tmavošedě skvrnité, občas hnědě nebo okrově proužkované. Ně-
kdy jsou pelity jemně slídnaté, místy dosti silně jemně písčité. Mívají odlučnost lavicovitou, deskovitou i nedokonale břidličnatou. Rozpad je hrubě střepovitý, střípkovitý, 
kusový, kouskovitý, lupenitý. Pískovce vystupují v lávkách 1 - 18 cm, méně často až 60 cm silných. Hlavní typy jsou modrošedý - šedý, jemnozrnný pískovec vápnitý (2 - 5 
cm) nebo křemitovápnitý, zelený lavičkovitý pískovec glaukonitický (3 - 4 cm), nazelenalý, světle nebo tmavošedý, vápnitý silně slídnatý pískovec (2 - 3 cm), zelenavé až 
šedozelené křemité pískovce (až 18 cm), někdy skelné. Často mívají pískovce na puklinách černé - nafialovělé povlaky Mn-oxidů. Pleistocenní uloženiny řešeného území 
jsou fluviálního (náplavy vodních toků), eolického (spraše) a svahového původu (svahové hlíny). K holocenním sedimentům zde patří uloženiny údolních niv, svahových 
sutí a hlín, které vznikly na sedimentech pleistocenních. 
 
Geomorfologické poměry 
Podle geomorfologického členění ČSR (Demek J. a kol., 1987) leží řešené území v provincii Západní Karpaty. Regionální členění reliéfu ukazuje následující přehled: 
 Subprovincie :   Vnější Západní Karpaty 
 Oblast  :   Slovensko - moravské Karpaty 
 Celek  :   Vizovická vrchovina 
 Podcelek :            Fryštácká brázda 
 Subprovincie :   Vnější Západní Karpaty 
 Oblast  :   Slovensko - moravské Karpaty 
 Celek  :   Vizovická vrchovina 
 Podcelek             :            Zlínská vrchovina 
 Okrsek  : Tlumačovské vrchy 

Řešené území vyplňuje poklesová struktura Fryštácké brázdy. Jedná se o asymetrický tektonický příkop směru severozápad - jihovýchod omezený výraznými svahy Hos-
týnských vrchů a Zlínské vrchoviny vázanými na zlomy. Na dně nacházíme erozně denudační reliéf s plošinami, zčásti sprašové pokryvy. Mělká údolí s širokými dny jsou 
orientována převážně ve směru sever - jih napříč brázdou.  
Do západní části řešeného zemí zasahuje geomorfologický okrsek Tlumačovské vrchy. Typické jsou pro ně široké ploché hřbety a mělká rozevřená údolí, na okrajích s 
vlivy mladé zlomové tektoniky. Na rozvodích nacházíme zbytky zarovnaných povrchů. Reliéf má charakter ploché pahorkatiny 
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Půdní poměry 
MATEČNÍ PŮDNÍ MATERIÁLY: 
Fluviální sedimenty: Jsou to aluviální, povodňové sedimenty. Složení sedimentů je závislé na petrografickém složení a stavbě celého povodí nad daným místem. Jsou zde 

většinou nevápnité. 
Spraše: Spraš je nezpevněný pórovitý sediment, slabě propustný, zpravidla bez vrstevnatosti. Tvoří ho prachové částice, vyskytuje se však i hrubší písčitá a jemnější jílo-

vitá frakce. Spraš je světle žluté až hnědavé barvy, časté jsou vápnité konkrece (cicváry) a svislé vápencové rourky na místech kořenových systémů rostlin. Spraše se 
většinou vyskytují v sériích mocných několik metrů, mezi nimi jsou obvykle fosilní půdy. Na takovýchto podkladech se vyvinuly půdy s dobrými chemickými a fyzikální-
mi vlastnostmi. Obecně jsou spraše a sprašové hlíny matečným materiálem pro černozemě a hnědozemě. Spraše pokrývají velkou část řešeného území. 

PŮDNÍ TYPY: 
V řešeném území jsou zastoupeny především hnědozemě a fluvizemě.  
 
Hydrologické poměry 
Povrchové vody: Řešené území patří do povodí řeky Moravy. Území odvodňují protékající řeky Žeranovka a  Židelná. Židelná se dále vlévá do řeky Racková, která tvoří 

pravostranný přítok  vodohospodářsky významné řeky Dřevnice.  
 
Podzemní vody: Řešené území je na podzemní vody prosté většinou chudé, protože je budováno téměř nepropustnými horninami karpatského flyše. Vydatnější prameny 

jsou zde vázané na sutě a málo mocné vrstvy rozpukaných pískovců flyšových souvrství a fluviální sedimenty protékajících vodních toků. Zásoby podzemních vod jsou 
zde doplňovány sezónně. Nejvyšších úrovní dosahují v květnu až červenci, nejnižší většinou říjnu až listopadu.   

 
Biogeografie 
Biogeograficky území spadá do bioregionu Hranického. Bioregion leží z větší části v mezofylu, v západní části fytogeografického podokresu 76a Moravská brána vlastní a 
v jihovýchodní části fytogeografického podokresu 76b Tršická pahorkatina, malým výběžkem zasahuje do severovýchodní části fytogeografického okresu 79. Zlínské 
vrchy. Menší část se rozkládá v termofytiku ve východní části fytogeografického podokresu 21a Hanácká pahorkatina a 21b Hornomoravský úval. Potenciálně se zde vy-
skytují dubohabrové háje (Carici pilosae-Carpinetum). Na severozápadě se nachází bioregion 2RE Plošiny na spraších 2. v. s., severovýchodě pak 3RE Plošiny na spra-
ších 3. v. s. a jižní část zaujímá 3BE Erodované plošiny na spraších 3. v. s. 
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4 SOUČASNÝ STAV SYSTÉMU ZELENĚ 
Systém zeleně sídla je v menší obci jako jsou Žeranovice tvořen především plochami veřejnými a poloveřejnými situovanými často v okolí významných budov (kostel, zá-
mek, škola...), které jsou propojeny drobnějšími plochami zeleně (např. v okolí autobusových zastávek) a předzahrádkami. Plochy soukromé, ovšem z hlediska zeleně v 
obci také velmi důležité, jsou řešeny jako FKJZ  8, 9 a 20 či jsou vymezeny jako plochy zahrad a ovocných sadů ve výkrese č. 2. Systém sídelní zeleně obce je tvořen 
plochami sídelní zeleně s návazností na zeleň krajinnou. 

Zahrady v západní části (kde se nachází historické jádro obce) tvoří prstenec oddělující zástavbu od pozemků polí, zbylá část obce je pak tvořena paprskovitě se rozbíha-
jícími ulicemi od silnice 3. třídy a není tak místy vytvořena dělící zóna mezi zástavbou a pozemky polí. V okrajových částech se pak zástavba dále rozšiřuje. S častějším 
městským způsobem stylu života se také zmenšuje rozloha zahrad a klesá jak jejich produkční charakter, tak mizí také další funkce, které poskytují. Tomuto trendu se 
také podřizují plochy předzahrádek, v nichž ubývá květinových záhonů a roste obliba západního umění, které ovšem ve vesnickém prostoru nepůsobí přirozeně. Doporu-
čení pro řešení prostoru předzahrádek je zapojeno v rámci FKJZ 21. 

Vymezené a dále hodnocené plochy FKJZ jsou ty, jejichž hlavní využití je vázáno na zeleň nebo je zeleň důležitým doplňkovým prvkem. Celkem bylo v rámci zastavěného 
a zastavitelného území obce Žeranovice hodnoceno 21 FKJZ. Tyto plochy jsou nositeli ekologické stability v sídle, jsou vymezeny v mapě č. 2 a popsány a vyhodnoceny v 
následující tabulce promítnuté pak do jednotlivých karet v kap. 5.3.  
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Zá
kla

dn
í  

úd
aje

 

číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
FKJZ U ZK VD U ZD ZC ZD S ZC T 

název předprostor 
zámku u sálu 

okolí  
kapličky 
sv. Jana  

Nepomuckého 

hřiště u 
Žeranovky 

zbytková 
plocha u 
hřiště u 

Žeranovky 

u bývalého 
obchodu u zastávky za  

hřbitovem u vodárny clona u 
fotbal. hřiště 

výměra plochy (m2)  1736 m2 4320 m2 132 m2 1399 m2 336 m2 413 m2 344 m2 1877 m2 618 m2 3309 m2 
režim návštěvnosti V V V V V V V S S, V V 

Př
íto

mn
os

t a
 kv

ali
tat

ivn
í s

tav
 V

P 
a 

TP
 

porost dřevin - - - 1 - - 2 - - 3 
skupina stromů - - - - - - - - - - 
skupina keřů/solitérní keř 2 2 - 3 - 2 - - - - 
květinový záhon - - - - - - - - - - 
trávníková plocha 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
živý plot 1 1 - 1 - - - - - - 
solitérní strom 3 2 1 3 - - 1 2 - - 
cesty a povrchy 3 2 1 3 - 3 2 - 2 - 
mobiliář a vybavenost 2 - 1 2 - - 3 - - - 

Ho
dn

oc
en

í p
loc

hy
 

vhodnost druhového  
složení 2 3 1 2 - 3 2 1 - 2 

prostorová struktura VP 3 3 1 2 - 2 1 2 - 2 
věková struktura DVP 3 3 3 2 - 3 1 3 - 2 
pěstební a zdravotní stav 
dřevin  2 2 1 2 - 1 1 2 - 2 

doplňky a vybavenost 2 NN 1 2 NN 3 3 NN NN NN 
stabilita plochy N N S N N N N S S S 

Úd
ržb

a č
i o

b-
no

va
 pl

oc
hy

 

potřeba obnovy nebo pěs-
tebního zásahu ano ano ne ano ano ano ano ano ne ano 

etapizace 1. 1. - 2. 2. 1. 1. 3. - 3. 
požadavky na údržbu VP - 
zařazení do IT I. II. II. II. III. II. II. III. III. III. 

 ochranné režimy KP - - - - - - - - - 
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Zá
kla

dn
í  

úd
aje

 

číslo 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
FKJZ ZS H ZK ZK ZD S P ZD ZV ZP PŘ 

název fotbalové 
hřiště 

areál  
hřbitova 

zahrada 
MŠ a ZŠ 

okolí  
kostela 

před  
kostelem 

sad u 
zámku 

výletiště 
za  

zámkem 

u zastávky 
Prosochov 

u  
rybníka 

průmyslový 
areál 

předza-
hrádky 

výměra plochy (m2)  13407 m2 3266 m2 5134 m2 1871 m2 530 m2 1167 m2 3194 m2 342 m2 1743 m2 1983 m2 1698 m2 
režim návštěvnosti V P P P V V P V V S - 

Př
íto

mn
os

t a
 kv

ali
tat

ivn
í s

tav
 V

P 
a 

TP
 

porost dřevin - 2 - - 3 - - - 4 2 - 
skupina stromů 3 - 1 - - - - - - - - 
skupina keřů - - 2 3 2 - - 1 - - - 
květinový záhon - - - - - - - 2 - - - 
trávníková plocha 1 4 1 1 3 1 3 1 2 2 - 
živý plot - - - 1 2 - - - - - - 
solitérní strom - 3 1 2 - 2 2 - - - - 
cesty a povrchy - 2 1 2 1 - 2 - - - - 
mobiliář a vybavenost 1 1 1 2 - - 1 - - - - 

Ho
dn

oc
en

í p
loc

hy
 

vhodnost druhového  
složení 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 - 

prostorová struktura VP 3 1 1 1 3 2 2 3 2 2 - 
věková struktura 2 1 1 3 3 2 3 3 3 3 - 
pěstební a zdravotní stav 
dřevin  2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 - 

doplňky a vybavenost 1 1 1 1 NN NN 1 NN NN NN - 
stabilita plochy S N S S N S S N N S - 

Úd
ržb

a č
i o

b-
no

va
 pl

oc
hy

 

potřeba obnovy nebo pěs-
tebního zásahu ano ano ne ne ano ne ne ano ano ne - 

etapizace 3. 1. - - 1. - - 2. 3. - - 
požadavky na údržbu VP - 
zařazení do IT II. II. II. II. II. II. II. II. III. III. - 

 ochranné režimy - - - - - - - - - - - 
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Sídelní zeleň v obci je udržována, avšak pro její dlouhodobou perspektivu a stabilitu je vhodné upozornit na některé nedostatky. Biologický potenciál a možnosti plněné 
ekologických funkcí pak shrnují kritéria prostorové, druhové a věkové struktury VP.  

Grafy nám ukazují na fakt, že převažuje vhodná či alespoň částečně vhodná druhová sklad-
ba dřevin, prostorová struktura ne zcela odpovídající FKJZ a na plochách FKJZ převažují 
dospělí či senescentní jedinci. Poslední kritérium je ovlivněno především faktem, že některé 
FKJZ neposkytují dostatečný prostor pro průběžnou obnovu (např. areál kostela), proto je 
především vhodné monitorovat dřeviny stávající a nesnažit se porosty přehušťovat. Důležitá 
je také volba taxonu, kdy do ploch s větším prostorem je vhodné umisťovat velké stromy a 
taxony malokorunné využívat v místech, kde prostorové možnosti velký strom nedovolují. 
Celkově je pak přesně polovina ploch stabilní, stejně jako nestabilní. Plochy zeleně v hlavní 
funkci tvoří svou rozlohou pouze 33% zeleně, zbylých 67% je zahrnuto v plochách ve ved-
lejší funkci. Zeleň ve venkovských sídlech má řadu specifik. Přesto, že se řada trendů a vlivů 
z městského prostředí přenáší, vesnická zeleň by si měla zachovat svůj specifický ráz. Ves-
nická sídla jsou více spjata s okolní krajinou, do které prostupují přes prstenec zahrad (za-
chován v západní části území).  

Údržba veřejných ploch je zajišťována především sečí travních porostů. Na péči náročnější, ovšem reprezentativnější plochy např. květinových záhonů a záhonů růží se 
ve vymezených FKJZ (vyjma předzahrádek) vyskytují velmi zřídka. Obec zajišťuje nové výsadby stromů např. v prostoru hřbitova, vnímá také potřebu obnovy a zachování 
zeleně v dalších místech v obci a kultivuje také celý veřejný prostor. Připravován je např. projekt pro úpravy okolí zámku (viz FKJZ 1).  



Územní studie sídelní zeleně obce Žeranovice   
k. ú. Žeranovice   
 

 19 

 

5 NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 

5.1 ÚVOD 
Vymezení FKJZ je v souladu s územním plánem. V územním plánu jsou plochy FKJZ zahrnuty do následujících kategorií: PZ (plochy veřejných prostranství s převahou 
zpevněných ploch), PV (plochy veřejných prostranství s převahou nezpevněných ploch), OV (plochy občanského vybavení - veřejná vybavenost), Z* (plochy sídelní zele-
ně), OK (plochy občanského vybavení - komerční zařízení), OH (plochy občanského vybavení - veřejná pohřebiště a související služby), OS (plochy občanského vybavení 
- tělovýchova a sport) a TV (plochy technické infrastruktury - vodní hospodářství). Plochy předzahrádek jsou pak specifickou kategorií zařazenou v BI (plochy individuální-
ho bydlení) a SO.3 (plochy smíšené obytné vesnické). Všechny tyto kategorie mají v hlavním či přípustném využití zeleň. V plochách jsou zahrnuty také všechny plochy 
systému sídelní zeleně vymezené v koncepci uspořádání krajiny. 

Územní studie sídelní zeleně byla projednána s objednatelem a s veřejností.  

5.2 NÁVRH SYSTÉMU SÍDLENÍ ZELENĚ 

5.2.1 Nezastavěné území 
Začlenění vodních toků a lesů do systému zeleně obce 
Pro zeleň v intravilánu i extravilánu jsou velmi významné dva vodní toky protékající obcí či v těsném kontaktu s ní - Židelná a Žeranovka. Žeranovka propojuje část ploch 
sídelní zeleně, v návaznosti na obec je pak lemována pouze užším, přesto však významným, břehovým porostem. Židelná je vodním tokem protékajícím v jihovýchodní 
části obce. Podél vodního toku je trasován ÚSES, jsou zde stávající doprovodné břehové porosty a navazuje i větší lesní komplex. Na tomto vodním toku se nacházejí 
také drobné vodní plochy v těsné blízkosti sídla, vzdáleněji od obce je vodní plocha také na jeho levostranném přítoku v lesíku. Vzhledem k zemědělskému charakteru 
obce a absenci krajinné zeleně je zeleň v okolí těchto toků velmi významným prvkem. Významnou krajinnou zeleň tvoří především liniová zeleň podél polních cest.
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Skladebné části ÚSES v systému zeleně 
V těsné blízkosti se sídlem prochází v severní části regionální biokoridor (RBK 1580), na který ze severovýchodu navazuje biokoridor lokální (LBK3). Oba tyto biokoridory 
(stejně jako další prvky ÚSES na severozápadě katastrálního území) jsou zatím pouze návrhové, tedy v terénu z většiny tvořeny ornou půdou bez zeleně. Doplněním 
těchto koridorů dojde k vytvoření přirozenější krajinné mozaiky, odclonění zástavby od ploch polí a také k napojení samoty Větřák. Při výstavbě dálnice D49 v koridoru 
vedoucím severní částí katastru by její význam jako clony ještě vzrostl. 

V jižní části pak prostupuje z krajiny do zastavěného území hydricky ovlivněný LBK5 v nivě říčky Židelná. Vymezený systém zeleně propojí právě tuto osu stávající zeleně 
se systémem zeleně v sídle. Prostupnost pro člověka je však v tomto směru omezena, bariéru tvoří střelnice na severozápadním okraji lesa. 

Významné detaily 
Významnými orientačními prvky při průchodu do krajiny jsou často drobné sakrální objekty (boží muka, křížky, kapličky atd.). V jejich okolí je nutné zachovat prostor 

pro zeleň. Z těch významnějších se v rámci zastavěného území nachází: 
- kaple sv. Jana Nepomuckého u cesty do Holešova blíže k obci (detailněji hodnocen jako FKJZ 3)  

Mimo zastavěné území obce se nachází následující: 
- socha sv. Vendelína u cesty do Holešova chráněná jako kulturní památka s torzem památného stromu - lípy (obr. 1) 
- socha sv. Josefa na návrší chráněná jako kulturní památka s doprovodnou zelení (obr. 2) 
- kamenný kříž (obecně nazývaný Fukalčin) ve směru na Zlín s doprovodnou zelení (obr. 3) 
- černý kříž u cesty na Lechotice 
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5.2.2 Zastavěné a zastavitelné území 
Problémové jevy 
V rámci problémové mapy č. 3 byly vymezeny problémové plochy nestabilních FKJZ, tedy hlavních ploch v rámci sídelní zeleně, které je nutné řešit. Dalším prvkem je 
ÚSES - problematická je jeho navržená část popsaná výše. Problémem, který často brání realizovatelnosti opatření jsou majetkoprávní vztahy - proto problémová mapa 
zobrazuje také parcely v majetku obce, na které má při realizaci přímý vliv. Bodově pak byly vymezeny průmyslové areály s absencí zeleně (chybějící zeleň pak vede k 
přehřívání těchto výrazně zpevněných ploch, ale také k problémům se srážkovými vodami, které se nemohou zasakovat a často pak přetěžují kanalizační systém, chybí 
také izolační zeleň fungující jako oddělení ploch), plochy zástavby v těsném kontaktu se zemědělskými pozemky (tyto lokality mohou být výrazně ovlivněny např. chemi-
zací či zvýšenou prašností, proto je vhodné doplnit ochrannou zeleň v okolí), chybějící prostor pro zeleň v trase rozvojové osy (zúžení kvůli zástavbě není řešitelné, proto 
je nutná kompenzace v jiných lokalitách) a jako příležitost jsou vymezeny návrhové plochy pro bydlení (zde je nutné uvažovat se zachovaným prostorem pro zeleň, reali-
zovat např. uliční stromořadí podél chodníku atd.).  
Výrazný problém, který v mapě není postihnut, je pak kolize s inženýrskými sítěmi či jejich ochrannými pásmy, které brání realizaci výsadby zeleně. Návrhy uváděné v této 
studii pak jsou schematické a kompletní vedení inženýrských sítí je nutné řešit v rámci podrobnější dokumentace. 
 
Rozvojové osy a uzly 
V rámci zastavěného území byly vymezeny FKJZ a pak v rámci propojení systému sídelní zeleně rozvojové osy (hlavní a vedlejší) a rozvojové uzly. Rozvojové uzly jsou 
místy s nejvyšší hodnotou z hlediska prostorových souvislostí či místa kumulace FKJZ. Osy pak tato místa propojují a směřují dále do krajiny. Systém zeleně v obci Žera-
novice je tvořen 2 hlavními osami navázanými na silnici III. třídy a potok Žeranovka, od které se mírně odklání rozvojový uzel v okolí zámku a sálu. Druhý rozvojový uzel 
pak zahrnuje plochy v okolí kostela, třetí tvoří okolí fotbalového hřiště. Vedlejší osy pak tvoří plochy v okolí pěších propojek či zeleň v ulicích směřující do krajiny. Systém 
sídelní zeleně je vyobrazen ve výkresech č. 4 a 5. 
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Realizace opatření byla členěna do 3 etap: 

1. etapa - FKJZ aktuálně ve vlastnictví obce, vyžadující 
realizaci či již projekčně či realizačně řešené 

2. etapa - FKJZ v majetku obce vyžadující zásah či dopl-
nění, nejsou však prvořadé 

3. etapa - plochy s potřebou zásahu, kde je nutné vyřešení 
majetkoprávních vztahů nebo je realizace vázána na jinou 
stavební akci  
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5.3 KARTY FKJZ 
5.3.1 FKJZ předprostor zámku 

 

Zá
kla

dn
í  

úd
aje

 
číslo 1 
FKJZ U 
název předprostor zámku 
výměra plochy (m2)  1736 m2 
režim návštěvnosti V 

Př
íto

mn
os

t a
 kv

ali
tat

ivn
í s

tav
 V

P 
a 

TP
 

porost dřevin - 
skupina stromů - 
skupina keřů/solitérní keř 2 
květinový záhon - 
trávníková plocha 2 
živý plot 1 
solitérní strom 3 
cesty a povrchy 3 
mobiliář a vybavenost 2 

Ho
dn

oc
en

í p
loc

hy
 

vhodnost druhového  
složení 2 

prostorová struktura VP 3 
věková struktura DVP 3 
pěstební a zdravotní stav 
dřevin  2 

doplňky a vybavenost 2 
stabilita plochy N 

Úd
ržb

a č
i o

b-
no

va
 pl

oc
hy

 

potřeba obnovy nebo pěs-
tebního zásahu ano 

etapizace 1. 
požadavky na údržbu VP - 
zařazení do IT I. 

 ochranné režimy KP 



Územní studie sídelní zeleně obce Žeranovice   
k. ú. Žeranovice   
 

 24 

Popis současného stavu 
FKJZ zaujímá část stavební parcely č. 1 v majetku obce. Zámek plní reprezentativní funkci, své sídlo v něm má 
obecní úřad, knihovna a zámecká hospůdka. Je chráněný jako kulturní památka včetně celého pozemku, tedy i 
ploch zeleně. Vzhledem k tomuto faktu je nutné počínání v okolí zámečku konzultovat s Národním památkovým 
ústavem.  

Dřevinné vegetační prvky jsou zastoupeny výhradně dospělými až senescentními stromy, vzrostlými keři a živými 
ploty. Před zámečkem jsou vysázeny zimostrázové plůtky doplněné vsazenými jehličnany, 2 senescentní lípy 
velkolisté (obr. 1) a torzo po vykáceném jilmu. Při příjezdu je pak větší skupina keřů (zastoupeny jsou např. skal-
ník, tavolník či jalovec). Při pravé straně při příjezdu je pak skupina jehličnanů, červenolistý javor a převislý jilm. 

Návrh 
Pro tento prostor je v současné době připravován projekt ve spolupráci s NPÚ, který řeší komplexně celý prostor včetně parkovacích ploch a ploch zeleně. Jelikož se jed-
ná o nejvýznamnější stavbu v obci, je vhodné jí dát také reprezentativní okolí. Je vhodné uvažovat tedy o všech typech vegetačních prvků - zastoupení by zde měly být 
kromě kostry stromů a keřů také např. květinové či růžové záhony či květnaté trávníky. 
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5.3.2 FKJZ u sálu 
 

Zá
kla

dn
í  

úd
aje

 
číslo 2 
FKJZ ZK 
název u sálu 
výměra plochy (m2)  4320 m2 
režim návštěvnosti V 

Př
íto

mn
os

t a
 kv

ali
tat

ivn
í s

tav
 V

P 
a 

TP
 

porost dřevin - 
skupina stromů - 
skupina keřů/solitérní keř 2 
květinový záhon - 
trávníková plocha 2 
živý plot 1 
solitérní strom 2 
cesty a povrchy 2 
mobiliář a vybavenost - 

Ho
dn

oc
en

í p
loc

hy
 

vhodnost druhového  
složení 3 

prostorová struktura VP 3 
věková struktura DVP 3 
pěstební a zdravotní stav 
dřevin  2 

doplňky a vybavenost NN 
stabilita plochy N 

Úd
ržb

a č
i o

b-
no

va
 pl

oc
hy

 

potřeba obnovy nebo pěs-
tebního zásahu ano 

etapizace 1. 
požadavky na údržbu VP - 
zařazení do IT II. 

 ochranné režimy - 
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Popis současného stavu 
Celá plocha je vizuálně přímo propojena s prostorem u zámku, tudíž především plocha před sálem by měla být řešena s ohledem na tuto skutečnost (obr. 2 a 4). Prostor 
se rozkládá na obecních parcelách (parc. č. 670/1 a 674/1, okrajově 583/16) je převážně tvořen plochou pro parkování, která je využívána jako točna autobusů či pro 
umístění kolotočů při pouti (obr. 3). Tato pak volně přechází v travnatou plochu, která jde až k potoku Žeranovka (obr. 5). FKJZ zahrnuje také prostor před samotným sá-
lem (obr. 4) s pestrým zastoupením dřevinných vegetačních prvků. Především jejich prostorová struktura však není vhodná a komplikuje údržbu travnatých ploch.  
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Návrh 
V prostoru u parkoviště je vhodné vymezit nejprve plochu skutečně po-
třebnou pro využití jako odstavnou plochu a zabránit jejímu rozšiřování 
na úkor ploch zeleně. Parkovací stání je možné vytvořit ze zatravňova-
cích plastových dílců. Návrh umisťuje vzrostlou zeleň v rámci okolí par-
koviště, podporuje tak mikroklima a zároveň zachovává možnost prostu-
pu ke korytu vodního toku. Podél vodního toku je vhodné vytvořit pás 
květnaté louky (obr. 6), čímž se sníží náročnost na údržbu části plochy. V 
cípu na východě je pak navržena skupina keřů sloužící jako úkryt pro 
ptactvo za použití domácích druhů. Jelikož se v tomto prostoru nepřed-
pokládá rekreace, tak mobiliář zde není navrhován. 

V části plochy před sálem je pak vhodné vytvořit reprezentativní plochu 
zeleně, jelikož je přímo vizuálně propojena s prostorem zámku. Stávající 
živý plot je navrženo zachovat, vzrůstné stromy výrazně seřezané je pak 
navrženo nahradit jedním vzrostlým stromem a drobné dřeviny roztrou-
šené po ploše odstranit (případně významnější z nich jako je moruše 
přesadit), jelikož znesnadňují údržbu travních porostů. Podél přístupové-
ho chodníku k sálu na náspu je vhodné umístit lemy z růží po obou stra-
nách, je možné je doplnit také např. o česneky, které dříve kvetou a vy-
tvoří tak dlouhodobější efekt (viz obr. 7). Stávající výsadby prorůstají 
plevelem, proto je vhodné při obnově klást důraz na přípravu stanoviště. 
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5.3.3 FKJZ okolí kapličky sv. Jana Nepomuckého 

 
Zá

kla
dn

í  
úd

aje
 

číslo 3 
FKJZ VD 

název okolí kapličky 
sv. Jana Nepomuckého 

výměra plochy (m2)  132 m2 
režim návštěvnosti V 

Př
íto

mn
os

t a
 kv

ali
tat

ivn
í s

tav
 V

P 
a 

TP
 

porost dřevin - 
skupina stromů - 
skupina keřů/solitérní keř - 
květinový záhon - 
trávníková plocha 2 
živý plot - 
solitérní strom 1 
cesty a povrchy 1 
mobiliář a vybavenost 1 

Ho
dn

oc
en

í p
loc

hy
 

vhodnost druhového  
složení 1 

prostorová struktura VP 1 
věková struktura DVP 3 
pěstební a zdravotní stav 
dřevin  1 

doplňky a vybavenost 1 
stabilita plochy S 

Úd
ržb

a č
i o

b-
no

va
 pl

oc
hy

 

potřeba obnovy nebo pěs-
tebního zásahu ne 

etapizace - 
požadavky na údržbu VP - 
zařazení do IT II. 

 ochranné režimy - 
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Popis současného stavu 
Jednou z drobných sakrálních památek je kaple sv. Jana Nepomuckého v severní části zastavěného území obce u cesty na Holešov. Okolí kapličky (obr. 8) je zahrnuto v 
rámci obecní parcely č. 647. Před kapličkou roste mohutná lípa, kolem níž jsou umístěny 2 lavečky s odpadkovým košem. V předprostoru se nachází také tabule vyhoto-
vená v roce 2015 s informacemi o kapličce, panském dvoře a pivovaru, umístěná v travnaté ploše (obr. 10). Materiálově jednotně a velmi vhodně jsou řešeny zpevněné 
povrchy (obr. 9). Za kapličkou jsou vysázeny 4 ovocné stromy nižšího tvaru, které nezasahují do nadzemního vedení sítí. 
 
Návrh 
Vzhledem k velikosti plochy je tento drobný prvek velmi vhodně vytvořen, poskytuje dostatečné zázemí pro občany a zároveň prostor pro zeleň zlepšující mikroklima. V 
této lokalitě je vhodné monitorovat stav lípy, jelikož na malém prostoru není možná postupná obnova zeleně a lípa je tak významnou dominantou. Je možné také doplnit 
nášlapné kameny pod tabuli (v minimální potřebné míře), jelikož tato je usazena v travnaté ploše a přes stříšku, která ji zakrývá, se na travnatou plochu nedostává potřeb-
ná vláha. Možnosti rozšíření zeleně by byly pouze v případě odkupu části sousedního pozemku u průmyslového areálu.  
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5.3.4 FKJZ hřiště u Žeranovky 

 

Zá
kla

dn
í  

úd
aje

 
číslo 4 
FKJZ U 
název hřiště u Žeranovky 
výměra plochy (m2)  1399 m2 
režim návštěvnosti V 

Př
íto

mn
os

t a
 kv

ali
tat

ivn
í s

tav
 V

P 
a 

TP
 

porost dřevin 1 
skupina stromů - 
skupina keřů/solitérní keř 3 
květinový záhon - 
trávníková plocha 2 
živý plot 1 
solitérní strom 3 
cesty a povrchy 3 
mobiliář a vybavenost 2 

Ho
dn

oc
en

í p
loc

hy
 

vhodnost druhového  
složení 2 

prostorová struktura VP 2 
věková struktura DVP 2 
pěstební a zdravotní stav 
dřevin  2 

doplňky a vybavenost 2 
stabilita plochy N 

Úd
ržb

a č
i o

b-
no

va
 pl

oc
hy

 

potřeba obnovy nebo pěs-
tebního zásahu ano 

etapizace 2. 
požadavky na údržbu VP - 
zařazení do IT II. 

 ochranné režimy - 
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Popis současného stavu 
Tato FKJZ se rozkládá na obecních parcelách 670/12 a 670/5. Hřiště se nachází u koryta vodního toku Žeranovka, jeho plo-
cha je vměstnaná mezi 2 cesty do trojúhelníkového půdorysu. Je zde umístěno několik herních prvků, lavečky a odpadkový 
koš (obr. 12). Herní prvky v prostoru byly doplňovány postupně a proto nemají jednotný charakter. V prostoru byla v roce 
2016 vysazená lípa svobody, která je opatřena pamětní deskou (obr. 11). Podél vodního toku a silnice jsou vysázeny různě 
velké skupiny keřů a živé ploty. V jihovýchodní části prostoru se nachází také studna s pumpou. Chodníky jsou vysypány 
štěrkem a zarůstají.  
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Návrh 
Jelikož jde o poměrně malou plochu, při její rekonstrukci bude třeba vy-
tvořit jednotný návrh rozmístění jak technických, tak vegetačních prvků. 
Základním prvkem v nové kompozici by měla být lípa svobody a vzhle-
dem k charakteru také vytvoření dostatečného prostoru pro herní prvky, 
voleny budou spíše 
přírodní materiály 
vhodně korespondu-
jící s venkovským 
charakterem (viz 
obr. 13).  Trasování 
stávající cestní sítě 
je vzhledem k tvaru 
plochy vhodně zvo-
lené, lze však vytvo-
řit jakýsi okruh, který 
plochu pro herní prvky vymezí. Pro cestní síť je vhodné využít mlatový 
povrch (obr. 14), který je propustný pro vodu. Podél koryta vodního toku 
je navržen souvislý volně rostoucí živý plot se vsazeným vzrůstnějším 
keřem, okolí lípy je ponecháno volnější a výsadby jsou situovány pře-
vážně v jižní části plochy, kde obklopují posezení. Lavečky jednotného 
vzhledu (obr. 15), které jsou rozmístěny v různých částech obce a ozna-
čeny na opěradle nápisem "obec Žeranovice", je v nové kompozici 
vhodné znovu využít a uplatňovat je v rámci celé obce jako jednotící 
prvek. 
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5.3.5 FKJZ zbytková plocha u hřiště u Žeranovky 
 

Zá
kla

dn
í  

úd
aje

 
číslo 5 
FKJZ ZD 
název zbytková plocha u hřiště u Žeranovky 
výměra plochy (m2)  336 m2 
režim návštěvnosti V 

Př
íto

mn
os

t a
 kv

ali
tat

ivn
í s

tav
 V

P 
a 

TP
 

porost dřevin - 
skupina stromů - 
skupina keřů/solitérní keř - 
květinový záhon - 
trávníková plocha 2 
živý plot - 
solitérní strom - 
cesty a povrchy - 
mobiliář a vybavenost - 

Ho
dn

oc
en

í p
loc

hy
 

vhodnost druhového  
složení - 

prostorová struktura VP - 
věková struktura DVP - 
pěstební a zdravotní stav 
dřevin  - 

doplňky a vybavenost NN 
stabilita plochy N 

Úd
ržb

a č
i o

b-
no

va
 pl

oc
hy

 

potřeba obnovy nebo pěs-
tebního zásahu ano 

etapizace 2. 
požadavky na údržbu VP - 
zařazení do IT III. 

 ochranné režimy - 
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Popis současného stavu 
Jedná se o obecní parcely 670/6 a okrajově 586/1. Plocha je v současné době zatravněna bez výsa-
deb dřevin (obr. 16). Soukromý pozemek je oddělen z východní strany živým plotem, v němž je vytvo-
řena brána, která ovšem není jediným přístupovým místem na pozemek.  
 
Návrh  
Plocha je označena jako nestabilní, především proto, že poskytuje dostatečný prostor pro výsadbu 
dřevinných vegetačních prvků, které zde však nejsou zastoupeny. Vzhledem k faktu, že obecně v 
sídlech vzrostlé zeleně ubývá, je navržena výsadba solitérního stromu či liniová výsadba alespoň 
3 méně vzrůstných taxonů podél chodníku.  
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5.3.6 FKJZ u bývalého obchodu 
 
 

Zá
kla

dn
í  

úd
aje

 
číslo 6 
FKJZ ZC 
název u bývalého obchodu 
výměra plochy (m2)  413 m2 
režim návštěvnosti V 

Př
íto

mn
os

t a
 kv

ali
tat

ivn
í s

tav
 V

P 
a 

TP
 

porost dřevin - 
skupina stromů - 
skupina keřů/solitérní keř 2 
květinový záhon - 
trávníková plocha 2 
živý plot - 
solitérní strom - 
cesty a povrchy 3 
mobiliář a vybavenost - 

Ho
dn

oc
en

í p
loc

hy
 

vhodnost druhového  
složení 3 

prostorová struktura VP 2 
věková struktura DVP - 
pěstební a zdravotní stav 
dřevin  1 

doplňky a vybavenost 3 
stabilita plochy N 

Úd
ržb

a č
i o

b-
no

va
 pl

oc
hy

 

potřeba obnovy nebo pěs-
tebního zásahu ano 

etapizace 1. 
požadavky na údržbu VP - 
zařazení do IT II. 

 ochranné režimy - 
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Popis současného stavu 
Plocha zeleně se rozkládá na parcelách parc. č. 584/13, 670/8 a 64/2, všechny 
jsou v obecním vlastnictví. V současné době se zde nachází travnatá plocha s 
keřovými skupinami, poštovní schránka a reklamní cedule (viz obr. 17). Objekt 
již není využíván jako obchod, využívá jej místní drobný podnikatel. Prostor před 
touto budovou je však důležitou součástí systému zeleně.  

Návrh 
V současné době je zde viditelné nadzemní vedení sítí, proto jsou využity v ná-
vrhu spíše keře či malokorunné stromy. Návrh počítá s komplexnějším pojetím 
prostoru u bývalého obchodu a u zastávky, kde bude vytvořeno odpočinkové 
místo. Prostor před obchodem pak bude k tomuto prostoru spíše navádět. Jeh-
ličnan je vhodné odstranit a na jeho místě ve svahu vytvořit suchou zídku, čímž 
vznikne terasa, na níž bude vysazen strom. Zídka zároveň může být osázena 
skalničkami (rozchodník, netřesk, mateřídouška) či vytvořena jako sedací. Stá-
vající skupina keřů u budovy bude doplněna, u solitérního keře při vstupu bude 
vytvořen trvalkový záhon. 
 



Územní studie sídelní zeleně obce Žeranovice   
k. ú. Žeranovice   
 

 37 

5.3.7 FKJZ u zastávky 
 
 

Zá
kla

dn
í  

úd
aje

 
číslo 7 
FKJZ ZD 
název u zastávky 
výměra plochy (m2)  344 m2 
režim návštěvnosti V 

Př
íto

mn
os

t a
 kv

ali
tat

ivn
í s

tav
 V

P 
a 

TP
 

porost dřevin 2 
skupina stromů - 
skupina keřů/solitérní keř - 
květinový záhon - 
trávníková plocha 2 
živý plot - 
solitérní strom 1 
cesty a povrchy 2 
mobiliář a vybavenost 2 

Ho
dn

oc
en

í p
loc

hy
 

vhodnost druhového  
složení 2 

prostorová struktura VP 1 
věková struktura DVP 1 
pěstební a zdravotní stav 
dřevin  1 

doplňky a vybavenost 3 
stabilita plochy N 

Úd
ržb

a č
i o

b-
no

va
 pl

oc
hy

 

potřeba obnovy nebo pěs-
tebního zásahu ano 

etapizace 1. 
požadavky na údržbu VP - 
zařazení do IT II. 

 ochranné režimy - 
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Popis současného stavu 
Prostranství v centru obce (zahrnující 
obecní parcely 670/8, 670/20, 670/21 a 
670/22) je v propojení s plochou před 
bývalým obchodem, současným obcho-
dem či kostelem. Zpevněná plocha před 
FKJZ je využívána jako odstavná plocha 
(viz obr. 18). Nachází se zde autobusová 
zastávka, která již funguje pouze jako 
úkryt či pro posezení, obklopená tabule-
mi - po pravé straně tabule s informace-
mi o dění v obci a po levé informační 
tabule informující o mikroregionu Holešovsko. Je zde umístěn také kontejner na tříděný odpad, další kontejnery se pak nacházejí na protější straně cesty. Prostor za za-
stávkou je osázen většinou jehličnatými dřevinami, významným vzrostlým stromem je pak lípa vlevo od zastávky. 
 
Návrh 
Návrh počítá se zrušením parkovacích stání v prostoru a přesunem části kapacity na parkoviště za hřbitovem či před 
obchod. Tímto vznikne možnost pro rozšíření ploch zeleně a vytvoření prostoru pro rekreaci. Při vybudování místa odpo-
činku je také nutné řešit přilehlý prostor s nádobami na tříděný odpad, referenční obr.  č. 19 pak ukazuje možnost jejich 
odclonění. V prostoru FKJZ pak bude odstraněna stávající zastávka a vytvořeno posezení (obr. 20) blíže k přiléhající zdi, 
aby zde zůstal co nejširší prostor pro rozvoj zelených ploch. Tento přístřešek by měl obdélníkový půdorys a kratší strana 
směrem ke kostelu by byla vyplněna deskami, na nichž by byly umístěny vývěsní vitríny. U nově vzniklého posezení je 
také vhodné uvažovat o svedení srážkových vod do travnaté plochy, kde by mohly srážky zasakovat. Půdorys návrhu pro 
tuto plochu je komplexně pojat v půdorysu u FKJZ 6. Stavební práce však musejí probíhat šetrně, aby nedošlo k poško-
zení lípy, která je základem nové kompozice.  
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5.3.8 FKJZ za hřbitovem 
 

Zá
kla

dn
í  

úd
aje

 
číslo 8 
FKJZ S 
název za hřbitovem 
výměra plochy (m2)  1877 m2 
režim návštěvnosti S 

Př
íto

mn
os

t a
 kv

ali
tat

ivn
í s

tav
 V

P 
a 

TP
 

porost dřevin - 
skupina stromů - 
skupina keřů/solitérní keř - 
květinový záhon - 
trávníková plocha 1 
živý plot - 
solitérní strom 2 
cesty a povrchy - 
mobiliář a vybavenost - 

Ho
dn

oc
en

í p
loc

hy
 

vhodnost druhového  
složení 1 

prostorová struktura VP 2 
věková struktura DVP 3 
pěstební a zdravotní stav 
dřevin  2 

doplňky a vybavenost NN 
stabilita plochy S 

Úd
ržb

a č
i o

b-
no

va
 pl

oc
hy

 

potřeba obnovy nebo pěs-
tebního zásahu ano 

etapizace 3. 
požadavky na údržbu VP - 
zařazení do IT III. 

 ochranné režimy - 
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Popis současného stavu 
FKJZ zahrnuje pouze obecní pozemky č. 122/1, 124/1, 132 a 1099. Na této ploše proběhla demolice stavby a 
vznikla tak proluka v zástavbě vedoucí na plochu s převážně ovocnými stromy, nacházející se u zadní stěny 
hřbitova a oplocení areálu u školy (obr. 21). V současné době je plocha oplocena a nepřístupná. Obec zde plá-
nuje vytvoření odstavného parkoviště využívaného při pohřbech. Ovocné stromy nejsou rozmístěny pravidelně 
a je zastoupeno větší množství taxonů (švestka, jabloň, ořešák). 
 
 
 
 
 
 

 
Návrh 
Tato plocha by měla být zapojena jako veřejná plocha do systému zeleně obce a v budoucnu poskytne parko-
vací plochy pro přilehlý hřbitov, proto je zařazena ve 3. etapě pro zásah. Vzhledem k tomu, že budou využívána 
pouze občasně je vhodné volit polopropustný povrch např. zatravňovacích dlaždic či štěrkových trávníků (viz 
obr. 22). Plochy je také nutné doplnit o vzrostlou zeleň, která bude poskytovat stín jak pro občany, tak zaparko-
vaným automobilům. Využity by měly být dřeviny shrnuté v kap. 5.4. Vzhledem k tomu, že se předpokládá úpra-
va tohoto prostoru až v delším časovém horizontu, je možné ji zatím využívat např. k produkci ovoce či jako 
zahrádku např. pro mateřskou a základní školu.  
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5.3.9 FKJZ u vodárny 
 

Zá
kla

dn
í  

úd
aje

 
číslo 9 
FKJZ ZC 
název u vodárny 
výměra plochy (m2)  618 m2 
režim návštěvnosti S, V 

Př
íto

mn
os

t a
 kv

ali
tat

ivn
í s

tav
 V

P 
a 

TP
 

porost dřevin - 
skupina stromů - 
skupina keřů/solitérní keř - 
květinový záhon - 
trávníková plocha 2 
živý plot - 
solitérní strom - 
cesty a povrchy 2 
mobiliář a vybavenost - 

Ho
dn

oc
en

í p
loc

hy
 

vhodnost druhového  
složení - 

prostorová struktura VP - 
věková struktura DVP - 
pěstební a zdravotní stav 
dřevin  - 

doplňky a vybavenost NN 
stabilita plochy S 

Úd
ržb

a č
i o

b-
no

va
 pl

oc
hy

 

potřeba obnovy nebo pěs-
tebního zásahu ne 

etapizace - 
požadavky na údržbu VP - 
zařazení do IT III. 

 ochranné režimy - 
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Popis současného stavu 
Vodárna je umístěna v oploceném prostoru na obecní parcele č. 176/8, obklo-
pena je pak pouze travnatou plochou, která je v dobrém stavu a udržována. 
Vymezený prostor se nachází na okraji obce a je obklopen vzrostlou zelení. 
 
Návrh 
Vzhledem k zajištění provozu vodárny se v rámci oploceného prostoru výsad-
ba nepředpokládá. Je však vhodné uvažovat nad výsadbou liniové zeleně 
podél pěšiny směřující k potoku Židelná (v levé části obr. 23), která by doplnila 
a vymezila pěší propojení skrze obec.  
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5.3.10 FKJZ clona u fotbalového hřiště 
 

Zá
kla

dn
í  

úd
aje

 
číslo 10 
FKJZ T 
název clona u fotbalového hřiště 
výměra plochy (m2)  3309 m2 
režim návštěvnosti V 

Př
íto

mn
os

t a
 kv

ali
tat

ivn
í s

tav
 V

P 
a 

TP
 

porost dřevin 3 
skupina stromů - 
skupina keřů/solitérní keř - 
květinový záhon - 
trávníková plocha 2 
živý plot - 
solitérní strom - 
cesty a povrchy - 
mobiliář a vybavenost - 

Ho
dn

oc
en

í p
loc

hy
 

vhodnost druhového  
složení 2 

prostorová struktura VP 2 
věková struktura DVP 2 
pěstební a zdravotní stav 
dřevin  2 

doplňky a vybavenost NN 
stabilita plochy S 

Úd
ržb

a č
i o

b-
no

va
 pl

oc
hy

 

potřeba obnovy nebo pěs-
tebního zásahu ano 

etapizace 3. 
požadavky na údržbu VP - 
zařazení do IT III. 

 ochranné režimy - 
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Popis současného stavu 
FKJZ se nachází na obecních parcelách č. 154/14, 154/4, 154/34 a 155/2 .V současné době ke komunikaci přiléhá 
travnatý pás, na který navazuje svah klesající ke hřišti. Zde se nachází smíšený porost dřevin listnatých i jehličnatých, 
při okraji směrem k parkovací ploše se zastoupením keřů s převahou bezu a náletových dřevin včetně invazivního 
akátu (obr. 24).  
 
Návrh 
V této lokalitě je projekčně již plánováno vybudování chodníku (navazujícího přímo na silnici). Vzhledem k tomu, že k 
silnici přiléhá travnatý pás, nepředpokládá se narušení stávajícího porostu dřevin, který zpevňuje svah a vytváří 
odclonění hřiště. Při vybudování nového chodníku je vhodné vytvořit podél něj stromořadí, které by následně doplňo-
valo stromořadí po levé straně při výjezdu z obce (obr. 25). Stávající porost dřevin vhodně kombinuje listnaté a jehlič-
naté dřeviny, které vytváří odclonění, avšak v dlouhodobém horizontu je nevhodné vyšší zastoupení smrku (obr. 26) v 
této nížinaté poloze a je doporučeno vyšší zastoupení listnatých dřevin. Při zásahu do porostu je také třeba odstraňo-
vat invazivní náletové dřeviny (akát). Přesto, že se jedná o plochu v současné době stabilní, je zařazena do 3. etapy 
zásahů právě kvůli dosadbě a případným změnám druhové skladby porostu. 
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5.3.11 FKJZ fotbalové hřiště 
 

Zá
kla

dn
í  

úd
aje

 
číslo 11 
FKJZ ZS 
název fotbalové hřiště 
výměra plochy (m2)  13407 m2 
režim návštěvnosti V 

Př
íto

mn
os

t a
 kv

ali
tat

ivn
í s

tav
 V

P 
a 

TP
 

porost dřevin - 
skupina stromů 3 
skupina keřů/solitérní keř - 
květinový záhon - 
trávníková plocha 1 
živý plot - 
solitérní strom - 
cesty a povrchy - 
mobiliář a vybavenost 1 

Ho
dn

oc
en

í p
loc

hy
 

vhodnost druhového  
složení 2 

prostorová struktura VP 3 
věková struktura 2 
pěstební a zdravotní stav 
dřevin  2 

doplňky a vybavenost 1 
stabilita plochy S 

Úd
ržb

a č
i o

b-
no

va
 pl

oc
hy

 

potřeba obnovy nebo pěs-
tebního zásahu ano 

etapizace 3. 
požadavky na údržbu VP - 
zařazení do IT II. 

 ochranné režimy - 
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Popis současného stavu 
Jedná se o FKJZ nacházející se na jihovýchodním okraji zastavěného území v těsné blízkosti potoka Židelná a jeho doprovodné zeleně. Jedná se tak o plochy, které jsou 
úzce napojeny na krajinnou zeleň a tudíž významné z hlediska napojení sídelního systému a také prostupnosti směrem do krajiny. Převážná většina parcel v této FKJZ je 
obecní (vyjma dvou stavebních parcel a parcely 154/30). Vstup z východní strany směřuje k budově se zázemím SK Žeranovice, navazuje tenisové hřiště (v pravé části 
obr. 27), hospoda a v travnatém svahu umístěné lavečky sloužící jako divácká tribuna. Dřevinné vegetační prvky jsou zastoupeny pouze linií zeravů za brankovištěm. 

Návrh 
Pro výsadby dřevin je možné využít výběžek v jihovýchodní části plochy. Jelikož se zde uvažuje o umístění nádrží na vodu pro místní hasiče je výsadbu nutné uskutečnit 
až po provedení stavební činnosti, proto je zařazena do 3. etapy zásahů. Vhodné je volit vzrůstné stromy domácích druhů dřevin také v návaznosti na přiléhající vodní tok 
a jeho doprovodnou vegetaci.  
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5.3.12 FKJZ areál hřbitova 
Zá

kla
dn

í  
úd

aje
 

číslo 12 
FKJZ H 
název areál hřbitova 
výměra plochy (m2)  3266 m2 
režim návštěvnosti P 

Př
íto

mn
os

t a
 kv

ali
tat

ivn
í s

tav
 V

P 
a 

TP
 

porost dřevin 2 
skupina stromů - 
skupina keřů/solitérní keř - 
květinový záhon - 
trávníková plocha 4 
živý plot - 
solitérní strom 3 
cesty a povrchy 2 
mobiliář a vybavenost 1 

Ho
dn

oc
en

í p
loc

hy
 

vhodnost druhového  
složení 1 

prostorová struktura VP 1 
věková struktura 1 
pěstební a zdravotní stav 
dřevin  2 

doplňky a vybavenost 1 
stabilita plochy N 

Úd
ržb

a č
i o

b-
no

va
 pl

oc
hy

 

potřeba obnovy nebo pěs-
tebního zásahu ano 

etapizace 1. 
požadavky na údržbu VP - 
zařazení do IT II. 

 ochranné režimy - 
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Popis současného stavu 
Majetkově je převážná část hřbitova (parcela 123) ve spoluvlastnictví obcí Horní Lapač, Racková a Žeranovice, rozšířen byl pak na obecní parcelu 122/2. Hřbitovní prostor 
je vymezen po obvodu hřbitovní zdí a uvnitř uspořádáním hrobových polí. V současné době převážnou většinu stromů v této lokalitě (vyjma exemplářů lip (Tilia cordata) v 
okolí křížku, zeravu (Thuja plicata) u hrobu Seilernů a jehličnaté skupiny u brány ke školce) tvoří břízy bělokoré (Betula pendula). Jejich převislý, smuteční charakter dobře 
dokresluje atmosféru pietního místa a zároveň jemný stín vytváří v prostoru příjemné mikroklima. V etapizaci je plocha řazena do 1. etapy, zásahy na ploše však již probí-
hají. V současné době jsou zde jak vzrostlé stromy (obr. 28), tak nová výsadba (obr. 29) a je tak zajištěna kontinuální obnova zeleně v této lokalitě. Mladým stromům však 
chybí závlahová mísa, jsou viditelné také projevy vandalismu - zlomený terminál.  

Návrh 
Základní vymezení prostoru dává poměrně omezené možnosti pro uplatnění zeleně. Návrh v této lokalitě proto počítá především se zajištěním vhodných podmínek pro 
stávající i nově vysazované stromy - nutno je tedy dbát na to, aby nedocházelo k rozšiřování zpevněných či výrazně zhutněných ploch (obr. 30), které brání přístupu vody 
a vzduchu ke kořenům. U nových výsadeb bude realizována závlahová mísa a prostor mulčován kůrou či štěpkou, čímž se ke kořenům dostane a udrží se zde potřebné 
množství vody pro ujmutí dřeviny. Vzhledem k tomu, že bříza je dřevinou pionýrskou a krátkověkou, je žádoucí monitorovat vzrostlé stromy z hlediska jejich provozní bez-
pečnosti. Nová výsadba, která je významně poškozená bude nahrazena. 
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5.3.13 FKJZ zahrada MŠ a ZŠ 
 

Zá
kla

dn
í  

úd
aje

 
číslo 13 
FKJZ ZK 
název zahrada MŠ a ZŠ 
výměra plochy (m2)  5134 m2 
režim návštěvnosti P 

Př
íto

mn
os

t a
 kv

ali
tat

ivn
í s

tav
 V

P 
a 

TP
 

porost dřevin - 
skupina stromů 1 
skupina keřů/solitérní keř 2 
květinový záhon - 
trávníková plocha 1 
živý plot - 
solitérní strom 1 
cesty a povrchy 1 
mobiliář a vybavenost 1 

Ho
dn

oc
en

í p
loc

hy
 

vhodnost druhového  
složení 1 

prostorová struktura VP 1 
věková struktura 1 
pěstební a zdravotní stav 
dřevin  1 

doplňky a vybavenost 1 
stabilita plochy S 

Úd
ržb

a č
i o

b-
no

va
 pl

oc
hy

 

potřeba obnovy nebo pěs-
tebního zásahu ne 

etapizace - 
požadavky na údržbu VP - 
zařazení do IT II. 

 ochranné režimy - 
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Popis současného stavu 
FKJZ zahrnuje drobnou plošku před oplocenou částí areálu, kde je vysázen drobný převislý stromek, podél zdi kostela pak bobkovišně a rhododendrony (obr. 31). Po 
vstupu do oploceného areálu se nám naskytne pohled na altánek s posezením, v zahradě jsou umístěny herní prvky či hmyzí domeček, které jsou z části ukryty pod ko-
runami jabloní (obr. 32 a 33). Obecně jsou v areálu využity převážně ovocné stromy a keře. Poslední část je tvořena travnatou plochou pro hru s fotbalovými brankami. Při 
jihovýchodním okraji je pak navezen umělý kopeček a vytvořena skupina 3 ks stromů. 

Návrh 
Vzhledem k tomu, že se jedná o stabilní a udržovanou plochu zeleně, tak doporučení jsou spíše dlouhodobá. Uvnitř areálu je vhodné využití ovocných dřevin, je možné 
doplnit také neovocné (jako je jírovec maďal), které mohou děti využít při tvoření. Mohou být využity také např. další, méně známé ovocné druhy jako je moruše, aronie či 
sladkoplodý jeřáb. Doplnění výsadeb je možné např. za travnatým prostorem hřiště na fotbal či výsadbou linie podél jižní strany. V této části (či při možnosti využití FKJZ 
8) je také vhodné vytvořit další prvky pro edukaci - vyvýšené záhonky (obr. 34), kompostér či broukoviště. Vhodné je také propojení herních prvků mezi sebou či jejich 
zapojení do terénu, na což může být využita zemina z umělého kopečku (obr. 35 a 36). 
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5.3.14  FKJZ okolí kostela 
 

 

Zá
kla

dn
í  

úd
aje

 
číslo 14 
FKJZ ZK 
název okolí kostela 
výměra plochy (m2)  1871 m2 
režim návštěvnosti P 

Př
íto

mn
os

t a
 kv

ali
tat

ivn
í s

tav
 V

P 
a 

TP
 

porost dřevin - 
skupina stromů - 
skupina keřů/solitérní keř 3 
květinový záhon - 
trávníková plocha 1 
živý plot 1 
solitérní strom 2 
cesty a povrchy 2 
mobiliář a vybavenost 2 

Ho
dn

oc
en

í p
loc

hy
 

vhodnost druhového  
složení 2 

prostorová struktura VP 1 
věková struktura 3 
pěstební a zdravotní stav 
dřevin  2 

doplňky a vybavenost 1 
stabilita plochy S 

Úd
ržb

a č
i o

b-
no

va
 pl

oc
hy

 

potřeba obnovy nebo pěs-
tebního zásahu ne 

etapizace - 
požadavky na údržbu VP - 
zařazení do IT II. 

 ochranné režimy - 
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Popis současného stavu 
Římsko-katolický kostel sv. Vavřince (obr. 

37) je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti 
Žeranovice. Plocha je ohraničena zdí, hlavní 
vstup je ze západní strany od silnice (obr. 38) a 
přes prostor je umožněn prostup na hřbitov. 
Kostel je obklopen převážně vzrostlými lípami 
(po obvodu plochy) v travnaté ploše, nacházejí 
se zde však také dřeviny stálezelené  (při vstupu 
po levé straně, v okolí pomníku). Stávající mobi-
liář je tvořen informační tabulí, lavečkou (obr. 
39) a prostor osvětlují historizující lampy. 
 
 
 
 

 
Návrh 
Prostor jedné z dominant obce je doplněn stejně dominantní vzrostlou zelení, kterou je vhodné zachovat a udržovat v 
dobrém stavu. Navrženo je odstranění jehličnatých dřevin po levé straně při vstupu do prostoru a vytvoření květinové-
ho záhonu v těchto místech. Tímto zásahem (ve spojení se zásahem ve FKJZ 15) dojde k vytvoření průhledu na kos-
tel a jeho význam bude podpořen výsadbou květinového záhonu (využít lze např. symboliku lilií spojenou s křesťan-
stvím), možná je i kombinace s méně vzrůstnými keři.  

V případě změn mobiliáře (lavečka, informační tabule) je vhodné volit stejné barevné a materiálové řešení přizpůso-
bené stávajícímu osvětlení a plůtku kolem památníku, vhodné je také sjednotit materiálové řešení cestní sítě. Nejen 
zde, ale i v dalších místech je  vhodné volit spíše pro vodu propustné povrchy.  
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5.3.15 FKJZ před kostelem 
 

Zá
kla

dn
í  

úd
aje

 
číslo 15 
FKJZ ZD 
název před kostelem 
výměra plochy (m2)  530 m2 
režim návštěvnosti V 

Př
íto

mn
os

t a
 kv

ali
tat

ivn
í s

tav
 V

P 
a 

TP
 

porost dřevin 3 
skupina stromů - 
skupina keřů/solitérní keř 2 
květinový záhon - 
trávníková plocha 3 
živý plot 2 
solitérní strom - 
cesty a povrchy 1 
mobiliář a vybavenost - 

Ho
dn

oc
en

í p
loc

hy
 

vhodnost druhového  
složení 2 

prostorová struktura VP 3 
věková struktura 3 
pěstební a zdravotní stav 
dřevin  2 

doplňky a vybavenost NN 
stabilita plochy N 

Úd
ržb

a č
i o

b-
no

va
 pl

oc
hy

 

potřeba obnovy nebo pěs-
tebního zásahu ano 

etapizace 1. 
požadavky na údržbu VP - 
zařazení do IT II. 

 ochranné režimy - 



Územní studie sídelní zeleně obce Žeranovice   
k. ú. Žeranovice   
 

 54 

Popis současného stavu 
V severní části směrem k zastávce (obr. 40) je tato plocha osázena skupinou nízkých keřů. V části před kostelem 
(obr. 41) se nachází skupina keřů a stromů. Smrk přerůstá do drátů elektrického vedení a je upravován řezem. Celá 
tato skupina je umístěna nevhodně přímo před vstupem do kostela. Podél chodníčku ke škole je pak vysazen nízký 
živý plot. Poslední dřevinou v této FKJZ je solitérní jehličnatý keř u školy (obr. 42). 
 
Návrh 
Cílem je především odstranění skupiny dřevin před kostelem, aby od cesty nebyl znemožněn pohled na tuto pro obec 
významnou stavbu. Jelikož je ovšem smrk v této skupině využíván jako vánoční strom, je třeba jej nahradit. Vzhledem 
k tomu, že je žádoucí v centru obce podpořit spíše vzrostlou zeleň a skrze vedení inženýrských sítí je velmi kompliko-
vané její umístění, je navrženo odstranění solitérního keře směrem ke škole a jeho nahrazení novým vánočním stro-
mem, zde je ovšem nutné vyjednat souhlas správců sítí s umístěním stromu v ochranném pásmu.  
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5.3.16 FKJZ sad u zámku 
 

Zá
kla

dn
í  

úd
aje

 
číslo 16 
FKJZ S 
název sad u zámku 
výměra plochy (m2)  1167 m2 
režim návštěvnosti V 

Př
íto

mn
os

t a
 kv

ali
tat

ivn
í s

tav
 V

P 
a 

TP
 

porost dřevin - 
skupina stromů - 
skupina keřů/solitérní keř - 
květinový záhon - 
trávníková plocha 1 
živý plot - 
solitérní strom 2 
cesty a povrchy - 
mobiliář a vybavenost - 

Ho
dn

oc
en

í p
loc

hy
 

vhodnost druhového  
složení 1 

prostorová struktura VP 2 
věková struktura 2 
pěstební a zdravotní stav 
dřevin  2 

doplňky a vybavenost NN 
stabilita plochy S 

Úd
ržb

a č
i o

b-
no

va
 pl

oc
hy

 

potřeba obnovy nebo pěs-
tebního zásahu ne 

etapizace - 
požadavky na údržbu VP - 
zařazení do IT II. 

 ochranné režimy - 
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Popis současného stavu 
V současné době je prostor přiléhající k zámku ve 
vlastnictví soukromého subjektu (parcela č. 1). 
Plocha je osázena ovocnými stromy (švestky, 
jabloně a hrušně) a využívána jako drobný sad 
(obr. 43). Stromy jsou zde ošetřovány a rozmís-
těny ne zcela pravidelně. 
 
 
 
 
 
 
Návrh 
Plocha přiléhá k nejvýznamnější budově v obci, a proto je žádoucí zachovat její využívání jako plochu zeleně. Plocha sadu poskytuje dostatečné funkce především ekolo-
gické a mikroklimatické. Vzhledem k charakteru sadu je vhodné při obnově či dosadbě vytvářet pravidelnou strukturu. Doplnění mobiliáře či dalších prvků není navrhová-
no, vzhledem k tomu, že k rekreaci slouží plocha výletiště za zámkem. 
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5.3.17 FKJZ výletiště za zámkem 
 

Zá
kla

dn
í  

úd
aje

 
číslo 17 
FKJZ P 
název výletiště za zámkem 
výměra plochy (m2)  3194 m2 
režim návštěvnosti P 

Př
íto

mn
os

t a
 kv

ali
tat

ivn
í s

tav
 V

P 
a 

TP
 

porost dřevin - 
skupina stromů - 
skupina keřů/solitérní keř - 
květinový záhon - 
trávníková plocha 3 
živý plot - 
solitérní strom 2 
cesty a povrchy 2 
mobiliář a vybavenost 1 

Ho
dn

oc
en

í p
loc

hy
 

vhodnost druhového  
složení 1 

prostorová struktura VP 2 
věková struktura 3 
pěstební a zdravotní stav 
dřevin  2 

doplňky a vybavenost 1 
stabilita plochy S 

Úd
ržb

a č
i o

b-
no

va
 pl

oc
hy

 

potřeba obnovy nebo pěs-
tebního zásahu ne 

etapizace - 
požadavky na údržbu VP - 
zařazení do IT II. 

 ochranné režimy - 
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Popis současného stavu 
Tato FKJZ je dnes tvořena zahrádkou rozšiřující prostor restaurace umístěné v přízemí zámku, malým hřištěm a zpevněnou plochou s pódiem. Zbylý prostor je travnatý s 
liniově uspořádanými listnatými dřevinami. Zastoupeny jsou jírovce maďaly (Aesculus hippocastanum), které jsou ovšem napadány klíněnkou jírovcovou, lípy srdčité (Tilia 
cordata) či méně vzrůstné švestky, které ovšem v některých případech v zástinu vzrostlých stromů živoří. Vtroušeno je také několik ořechů (Juglans regia). Na řadě stro-
mů jsou viditelné rány po řezu silných větví či výstup kořenů nad povrch (kvůli nedostatku půdního vzduchu) a jejich následné poškození především při seči. U zpevněné 
plochy směrem k zámku bylo vytvořeno ohniště, které poškodilo nejbližší 2 lípy a dnes je již odstraněno.  

 
Návrh 
Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek v soukromém vlastnictví, jsou stanovena pouze obecná doporučení. Je vhodné v lokalitě zachovávat (vzhledem k jejímu způso-
bu využívání jako kulturní prostor v obci) vzrostlou zeleň, která vytvoří příjemné mikroklima. V případě použití ovocných stromů volit vzrůstnější taxony. Travnatý povrch je 
třeba vzhledem k sešlapu provzdušňovat a případně dosévat, aby prostor stále plnil všechny potřebné funkce. Lípa poškozená od přilehlého ohniště a výrazně prosychají-
cí bude odstraněna a nahrazena (je vhodné volit dřevinu snášející zastínění a vzrůstnější), ohniště v tomto místě nebude již znova vytvořeno, aby nedocházelo k dalšímu 
poškozování stávajících stromů. 
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5.3.18 FKJZ u zastávky Prosochov 
 

Zá
kla

dn
í  

úd
aje

 
číslo 18 
FKJZ ZD 
název u zastávky Prosochov 
výměra plochy (m2)  342 m2 
režim návštěvnosti V 

Př
íto

mn
os

t a
 kv

ali
tat

ivn
í s

tav
 V

P 
a 

TP
 

porost dřevin - 
skupina stromů - 
skupina keřů/solitérní keř 1 
květinový záhon 2 
trávníková plocha 1 
živý plot - 
solitérní strom - 
cesty a povrchy - 
mobiliář a vybavenost - 

Ho
dn

oc
en

í p
loc

hy
 

vhodnost druhového  
složení 2 

prostorová struktura VP 3 
věková struktura 3 
pěstební a zdravotní stav 
dřevin  2 

doplňky a vybavenost NN 
stabilita plochy N 

Úd
ržb

a č
i o

b-
no

va
 pl

oc
hy

 

potřeba obnovy nebo pěs-
tebního zásahu ano 

etapizace 2. 
požadavky na údržbu VP - 
zařazení do IT II. 

 ochranné režimy - 
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Popis současného stavu 
Plochy jsou v současné době zatravněny. Je zde patrné nadzemní vedení sítí, které omezují výsadbu dře-
vin. V severní části plochy je u domu vysázen květinový záhon se zapojením okrasných keřů a růží (viz 
obr. 47).  
 
Návrh 
Obě plochy výrazně omezují jejich prostorové možnosti a také nadzemní vedení. Vhodné je tedy po zjiště-
ní podzemních sítí zvážit alespoň keřové výsadby či malokorunné stromy v severozápadní části plochy 
(nenaruší tak ani stávající plochu trvalkových záhonů) a v jižní ploše u zastávky (obr. 48).  
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5.3.19 FKJZ u rybníka 
 

Zá
kla

dn
í  

úd
aje

 
číslo 19 
FKJZ ZV 
název u rybníka 
výměra plochy (m2)  1743 m2 
režim návštěvnosti V 

Př
íto

mn
os

t a
 kv

ali
tat

ivn
í s

tav
 V

P 
a 

TP
 

porost dřevin 4 
skupina stromů - 
skupina keřů/solitérní keř - 
květinový záhon - 
trávníková plocha 2 
živý plot - 
solitérní strom - 
cesty a povrchy - 
mobiliář a vybavenost - 

Ho
dn

oc
en

í p
loc

hy
 

vhodnost druhového  
složení 2 

prostorová struktura VP 2 
věková struktura 3 
pěstební a zdravotní stav 
dřevin  2 

doplňky a vybavenost NN 
stabilita plochy N 

Úd
ržb

a č
i o

b-
no

va
 pl

oc
hy

 

potřeba obnovy nebo pěs-
tebního zásahu ano 

etapizace 3. 
požadavky na údržbu VP - 
zařazení do IT III. 

 ochranné režimy - 
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Popis současného stavu 
FKJZ je rozdělena na dvě části - obě tvoří doprovodná zeleň vodních ploch a vodní plochy samotné. Jedná se o listnaté 
porosty, zastoupeny jsou zde např. druhy jasan ztepilý, líska obecná, bez černý, hloh, akát či vrba (obr. 49). V součas-
nosti tyto plochy nejsou v majetku obce, obec však usiluje o odkup severnější menší plochy. Porosty jsou u této plochy 
ve zhoršeném zdravotním stavu, je zde tedy nutný zásah. Tato vodní plocha je drobnější, zastíněna a zarůstá sinicemi 
(obr. 50). Větší vodní plocha je viditelně čistější a porosty v okolí stabilnější. V křižovatce vyvěrá také pramen a je zde 
vytvořena studánka. 
 
Návrh 
V případě odkupu je vhodné zasáhnout kromě samotné vodní plochy také do porostů u severněji položené vodní plo-
chy. Jedná se především o odstranění invazivního akátu a prořezání chřadnoucích jasanů, vhodné je také prosvětlit 
přehuštěné keřové patro. Novou výsadbu je pak třeba přizpůsobit stanovištním podmínkám a vzniklému prostoru, aby 
nedocházelo k opětovnému přehuštění porostu. 
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5.3.20 FKJZ průmyslový areál 
 

Zá
kla

dn
í  

úd
aje

 
číslo 20 
FKJZ ZP 
název průmyslový areál 
výměra plochy (m2)  1983 m2 
režim návštěvnosti S 

Př
íto

mn
os

t a
 kv

ali
tat

ivn
í s

tav
 V

P 
a 

TP
 

porost dřevin 2 
skupina stromů - 
skupina keřů/solitérní keř - 
květinový záhon - 
trávníková plocha 2 
živý plot - 
solitérní strom - 
cesty a povrchy - 
mobiliář a vybavenost - 

Ho
dn

oc
en

í p
loc

hy
 

vhodnost druhového  
složení 2 

prostorová struktura VP 2 
věková struktura 3 
pěstební a zdravotní stav 
dřevin  2 

doplňky a vybavenost NN 
stabilita plochy S 

Úd
ržb

a č
i o

b-
no

va
 pl

oc
hy

 

potřeba obnovy nebo pěs-
tebního zásahu ne 

etapizace - 
požadavky na údržbu VP - 
zařazení do IT III. 

 ochranné režimy - 
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Popis současného stavu 
Areál se nachází v severní části obce u cesty do Holešova a je v rukou soukro-
mého subjektu. Směrem k obci a uvnitř areálu je stávající vzrostlá zeleň, využity 
jsou listnaté stromy. Směrem k cestě pak keřové či stromové patro chybí a je 
zde vytvořen pouze travnatý pás.  

 
Návrh 
Je vhodné doplnit zeleň směrem k cestě do Holešova. Za oplocením dožívají 
fragmenty aleje ovocných stromů (patrné na obr. 51), které jsou ve zhoršeném 
zdravotním stavu a nakloněny nad příkop směrem k silnici. Tuto alej by mohla 
nahradit zeleň uvnitř areálu např. v podobě dvouřadé aleje vysokokmenných 
ovocných stromů podél západního oplocení, která vytvoří odclonění areálu a 
zároveň může poskytnout zdroj ovoce. Vzrostlou zeleň uvnitř areálu a především 
clonu směrem k obci je pak nutné udržovat v dobrém zdravotním stavu a obno-
vovat, aby byla zachována její ochranná funkce. 
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5.3.21 FKJZ předzahrádky 

Vymezeny byly plochy výrazněji zasahující do zeleně v obci, zbylé předzahrádky (drobnější rozlohy) byly ponechány jako plochy zbytkové, tedy neřešené. Předzahrádky 
jsou specifickou složkou zeleně obce. Zároveň mají významný vliv na charakter zeleně v sídle, ovšem jsou výrazně ovlivněny vkusem jednotlivých obyvatel, kteří se o tyto, 
ač z části obecní, pozemky starají. Vzhledem k různorodosti těchto ploch nejsou detailně hodnoceny, jsou ovšem navrženy obecné zásady, které je vhodné při jejich úpra-
vách dodržovat. 

Předně je vhodné na těchto plochách zachovávat zeleň, aby se udrželo v obci příjemné mikroklima a systém zeleně mohl plnit biologické i estetické funkce. Vzhledem k 
tomu, že je stále větší tlak na rozšiřování parkovacích stání, zpevněných ploch a zástavby, je nutné zamezit úbytku ploch sídelní zeleně a především pak vzrostlých stro-
mů. Zpevněné plochy jsou pro vodu nepropustné, při deštích se tak přehlcuje kanalizační síť, v teplých obdobích pak akumulují teplo a přehřívají se. Tyto plochy jsou také 
často limitovány vedením inženýrských sítí, které omezují novou výsadbu. Proto je vhodné všechny činnosti pečlivě plánovat s ohledem na zachování ploch zeleně v in-
travilánu.  

Předzahrádky v obci jsou velmi různorodé - využívané jsou jako malé vinice, zeleninové zahrádky, častější je ovšem jejich osázení ovocnými stromy, květinovými záhony 
či okrasnými stromy a keři. Vhodné je využívat spíše sortiment vhodně korespondující s vesnickým charakterem sídla. Vhodné a nevhodné příklady utváření jsou znázor-
něny na obrázcích dále. Pokud je použit mulč tak v obci převažuje využití štěpky, což je vhodnější než mulčování kamenivem. Časté je také pouhé zatravnění těchto 
ploch.  
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Obr. 52 - 54 : Vhodné řešení venkovských předzahrádek - využití jako vinice, zeleninová zahrádka, osázeny ovocnými stromy či květinovým záhonem 

Obr. 55 - 57: Ne příliš vhodné řešení venkovských předzahrádek či drobnějších zbytkových ploch v rámci obce - převažující jehličnaté stromy (z malého pro-
storu přerůstající a nevhodně upravené řezem), plochy bez zeleně, plochy s přemírou nesourodých barev, struktur a textur 
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5.4 DOPORUČENÝ SORTIMENT 
Stanovištní podmínky ukazují na nejvhodnější využití následujících domácích druhů dřevin (dle převažujícího STG 3B3 dle BPEJ okolních zemědělských pozemků), pří-
padně jejich kultivarů: 

 
 
 

 

 
poznámka, z kultivarů je možné využít např. následující: 

do
má

cí 
dr

uh
y  

str
om
ů -

  
zá

kla
dn

í 

Acer platanoides – javor mléč 'Columnare' - kompaktně rostoucí kultivar výšky do 20 m a šířky 4-8 m vhodný 
pro stromořadí v užších ulicích (např. využít 3 ks u FKJZ 5) 

'Deborah' -  při rašení purpurově červené listy (obr. 58), středně velký kultivar 
dorůstající výšky do 20m a šířky 10-15 m (uplatnit např. s podrostem 
keřů u FKJZ 4) 

'Globosum' - hustý malý kulovitý kultivar s průměrem koruny do 7 m 
'Olmsted' - kultivar 10-12 m a šířky 5-7 m, na podzim barví do žluta 

Carpinus betulus – habr obecný 'Fastigiata' - středně velký strom do výšky 20 m s šířkou koruny 5-8 m 
'Lucas' - menší strom výšky do 12 m a ještě nižší šířky pouze do 3 m, méně 

náchylnější než kultivar 'Frans Fontaine' 
Quercus petraea – dub zimní  
Tilia cordata – lípa malolistá 'Greenspire' - středně velký strom výšky do 18 m a s šířkou 10-12 m (obr. 59) 

'Rancho' - menší kultivar s šířkou 4-7 m a výškou do 12 m (použitelný např. ve 
FKJZ 6) 

Tilia platyphyllos – lípa velkolistá 'Fastigiata' - středně vzrůstný kultivar s šířkou koruny 5-8 m,  

do
má

cí 
dr

uh
y  

str
om
ů -

 do
plň

ko
vé

 

Acer campestre – javor babyka 'Elsrijk' - méně vzrůstný kultivar výšky do 12 m a šířky 4-6 m, na podzim barví 
do žluta 

Acer pseudoplatanus – javor klen 'Atropurpureum' - vzrůstný kultivar šířky koruny 12-18m se spodní stranou listu 
do červena 

'Erectum' - kultivar středně vzrůstný s korunou užší než základní druh (8-10 m) 
Fagus sylvatica – buk obecný 'Dawyck' - středně velký kultivar výšky do 20 m s úzkou korunou pouze 3-4 m, 

pěstuje se hlavně v pyramidální formě 
'Rohanii' - červenolistý středně vzrůstný kultivar výšky do 20 m a šířky 10-12 m 

Prunus avium – třešeň ptačí 'Plena' - středně velký kultivar výšky do 12 m a šířky do 6 m, pravidelněji větve-
ný než základní druh kvetoucí bílými plnými květy (lze využít např. v 
kombinaci s dlouhověkým taxonem např. dubem u FKJZ 2) 

Sorbus torminalis – jeřáb břek ojedinělé využití 
Ulmus glabra – jilm horský ojedinělé využití 
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ov
oc

né
 dř

ev
iny

 
kra

jov
é o

dr
ůd

y 

jabloně - Jadernička moravská (podzimní odrůda výšky nad 10 a šířky do 10 m), Míšeňské (zimní odrůda výšky nad 10 a šířky do 10 m), Řehtáč soudkovitý 
(podzimní odrůda výšky i šířky do 8 m), Malinové holovouské (podzimní odrůda výšky i šířky do 8m), Malinové podzimní (letní odrůda výšky do 10 
a šířky do 8 m, při výsadbě 4 m od cesty vhodná i do alejí) 

hrušně - Bezjaderka Říhova (podzimní odrůda výšky do 8 a šířky do 6 m, náročnější na řez i živiny), Kozačka štuttgartská (letní odrůda výšky do 10 a šířky 
do 8 m méně náročná na řez), Magdalenka (letní odrůda výšky i šířky do 10 m na řez náročnější),  Špinka (letní odrůda výšky i nad 10 m a šířky do 
10 m méně náročná na řez i živiny) 

švestky - švestka domácí (dosahuje výšky do 8 a šířky do 6 m), odolné vůči šarce Stanley,Wangenheimova,Čačanská najbolja či Hanita 
třešně - Královská (střední odrůda výšky 8 m a šířky 6m), Troprichterova (střední odrůda výšky i šířky 6m vhodná i do alejí), Vlkova (raná odrůda výšky i 
šířky 6m), Karešova (raná odrůda výšky i šířky do 8m), Burlat (raná odrůda výšky 6m a šířky 4m) 

V severní části území (kde převládá STG 2BD3) se mohou doplňkově využít také Betula pendula - bříza bělokorá či Quercus robur - dub letní. V místech zamokřených 
(tedy např. u FKJZ 19) se pak uplatní Alnus glutinosa - olše lepkavá, Fraxinus excelsior - jasan ztepilý či některá z vrb (např. stromově rostoucí Salix fragilis - vrba křehká 
či keřově rostoucí Salix caprea - vrba jíva a Salix viminalis - vrba košíkářská).  

Vždy je při výběru stromů nutné přihlédnout ke konkrétním podmínkám stanoviště. V rámci urbanizovaného území mohou být především půdní podmínky změněny. Pokud 
na stanovištích dochází k výrazným změnám (vliv zasolení, extrémně suché stanoviště atd.) je možné využít také druhy nepůvodní, primárně však musejí být využívány 
druhy domácí. Stejně tak je vhodné volit ve většině kultivary zelenolisté, panašované či červenolisté pouze v omezené míře. Ovocné dřeviny jsou pro vesnický prostor 
vhodné především proto, že do tohoto prostoru přirozeně patří, ovšem také je vhodné je využívat právě v místech, kde není dostatečný prostor pro vzrůstné stromy neo-
vocné (nebo např. po rozšíření plochy pro zeleň u FKJZ 7, abychom podtrhli dominantnost stávající lípy). Předně je vhodné volit vysokokmenné či polokmenné tvary. Do 
veřejných prostranství je pak možné využít okrasné kultivary ovocných druhů s často drobnými plody, které neopadávají.  

Keře by také měly být ve výsadbách voleny domácí, protože zde plní především ekologické funkce (potrava pro ptactvo, úkryt a další). Často je však třeba volit také intro-
dukované, jelikož poskytují větší variabilitu ve výšce, květu či dalších vlastnostech. Je možné využít např. následující, ale také řadu dalších: 

do
má

cí 
ke
ře

 

Corylus avellana – líska obecná  

ke
ře

 in
tro

du
ko

va
né

,  
do

 v
es

nic
ké

ho
 s

ídl
a 

vh
od

né
 

Rosa sp. - růže 
Crataegus monogyna – hloh jednosemenný  Forsythia × intermedia - zlatice prostřední 
Crataegus laevigata – hloh obecný  Potentilla fruticosa - mochna křovitá 
Rhamnus catharticus – řešetlák počistivý  Spiraea × vanhouttei - tavolník Vanhoutteův 
Rosa canina – růže šípková  Syringa vulgaris - šeřík obecný 
Salix caprea – vrba jíva  Viburnum farreri - kalina vonná 
Viburnum lantana – kalina tušalaj  Weigela sp. - weigelie 

Sortiment vhodný do vesnického prostoru je doporučeno volit dle metodiky pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská sídla (dostupné ve formě pdf na strán-
kách https://www.venkovskazelen.cz). U dřevinných vegetačních prvků je volba správného taxonu a jeho výsadba pouze prvním krokem pro jeho správný vývoj, neméně 
důležitá je také následná péče. 

https://www.venkovskazelen.cz)
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Sortiment trvalek je navržen především pro předzahrádky, jelikož obyvatelé jsou s těmito prostory v nejužším kontaktu a je možné tento prostor vnímat jako jakýsi další 
rozměr jejich domovů. Při správném založení (především bezplevelná plocha pro založení záhonu) se po zapojení trvalek bude tato plocha mít významný efekt a omezí se 
také potřeba údržby. Záhony pak mohou být doplněny kromě trvalek také o traviny, letničky či cibuloviny. Kombinace je vhodná také s keři (růže, šeříky, kalina ad.), pro 
jejich umístění je ovšem třeba volit polohu, která jim poskytne dostatek prostoru pro růst bez nutnosti radikálních řezů měnících výrazně jejich habitus. Pro venkovské 
předzahrádky je možné využít například následující taxony trvalek: 

SLUNNÉ STANOVIŠTĚ 
Leucanthemum vulgare - kopretina 
Doronicum orientale - kamzičník 
Rudbeckia hirta - rudbékie 
Hemerocallis fulva - denivka 
Paeonia officinalis - pivoňka 
Sedum telephyllum - rozchodník 
Echinacea purpurea - třapatka 
Lavandula officinalis - levandule 
Salvia nemorosa - šalvěj hajní 
Aster novi-belgie - hvězdnice 

 
 

POLOSTÍN ČI STÍN 
Convalaria majalis - konvalinka 
Helleborus niger - čemeřice 
Bergenia sp. - bergénie 
Dryopteris filix-mas - kapraď  
Astilbe × arendsii - čechrava 
Dicentra spectabilis - srdcovka 
Geranium sanguineum - kakost 
Hosta sp. - bohyška 
Viola odorata - violka  
Campanula persicifolia - zvonek  
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6 ZÁVĚR 
Návrhová část byla konzultována se starostou obce a projednána s občany. Opatření jsou zpracována v obecné rovině, kdy bylo vytvořeno řešení z hlediska funkčního a 
kompozičního. Územní studie však neslouží pro přímou realizaci výsadeb, ale vymezuje plochy pro řešení v podrobnějším stupni dokumentace.  

Obecně je nutno se zaměřit na podporu koncepčních výsadeb zeleně a řešení kolizí, které mohou výsadby znemožňovat (např. vedení inženýrských sítí). Je vhodné za-
chovat a podpořit vzrostlou zeleň v rámci intravilánu obce a také zachovat v dobrém stavu stávající vzrostlé stromy. Celkově je vhodné také se změnou klimatických pod-
mínek a rozložení srážek uvažovat o možnostech zasakování srážkové vody v rámci intravilánu sídla, nezvyšovat podíly zpevněných ploch (případně jejich úbytek kom-
penzovat) a usilovat o zachování vzrostlé zeleně, která zlepšuje mikroklima v sídle a zajišťuje nejvýznamněji ekologické funkce v sídle. 
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