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CÍL ÚZEMNÍ STUDIE 
 
Cílem územní studie sídelní zeleně města Holešov je: 
- evidence, zhodnocení a návrh obnovy a tvorby zeleně sídla k zajištění zlepšení kvality prostředí a jeho 
ekologické stability, 
- vytvoření návrhu zeleně jako funkčně a prostorově spojitého systému ploch zeleně zastavěného území, 
vodních prvků a zastavitelných ploch v návaznosti na krajinnou zeleň, 
- kategorizace ploch zeleně v sídle dle funkčního, plošného a prostorového významu a dle kvality, 
- stanovení rámcových zásad rozvoje a údržby, 
- návrh etapizace realizace opatření a dalších úprav zeleně. 
 
Cílem územní studie je také poukázat na nekoncepčnost posuzovaných ploch ve městě, na problémová 
místa a upozornění na plochy, které mají určitý potenciál a tím pádem se jeví jako perspektivní. 
 
Stanovený rozsah územní studie zahrnuje zastavěné území v intravilánu města s vazbou na volnou 
krajinu. Svým obsahem zaměření se vztahuje na zeleň veřejnou a vyhrazenou, okrajově soukromou.  
Do hodnoceného systému zeleně není zahrnuta zeleň průmyslových a zemědělských areálů, zeleň 
železničních koridorů a zeleň zahrádkářských kolonií. 
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2. POSTUP ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

2.1 METODA ZPRACOVÁNÍ 
    
   Územní studie sídelní zeleně byla zpracována dle metodiky „Územní studie sídelní zeleně (Metodický 
rámec pro zpracování studií systému sídelní zeleně v rámci OPŽP 2014-2020)“. 
 
Postup zpracování územní studie probíhal ve čtyřech metodických krocích: 
 

• Převzetí podkladů - shromáždění dostupných podkladů a informací o řešeném území (zejména 
mapové podklady, katastrální mapa, ÚPD, historické mapy, ortofotomapa, pasport stromů). 

• Terénní průzkumy a rozbory - v rozsahu řešeného území byl proveden průzkum stávajícího 
systému zeleně, zařazení ploch zeleně do jednotlivých funkčních typů zeleně, určení základních 
ploch zeleně, jejich funkce, postavení v systému zeleně a vyhodnocení jejich aktuálního stavu. Při 
terénním průzkumu byly identifikovány problémy území a potřeby změn, bariéry prostupnosti, 
návaznosti na volnou krajinu.  

• Analýza - zpracování a analýza jednotlivých výstupů z kroku jedna a dvě, stanovení problémů a 
nedostatků na úrovni základních ploch a v systému zeleně sídla, stanovení hodnot a limitů pro 
rozvoj zeleně v řešeném území. 

• Návrh - návrh opatření na zlepšení stavu zeleně na úrovni základních ploch, stanovení etapizace 
opatření, návrh systémového řešení a propojení ploch zeleně zelenými osami a zlepšení propojení 
na volnou krajinu, včetně návrhu rekreačních tras v návaznosti na plochy příměstské rekreace, 
vymezení nových ploch zeleně a změny funkčních typů zeleně. 

 

2.2 POUŽITÉ  PODKLADY 
 

• digitální katastrální mapa 
• Územní plán Holešov 2016 
• Pasportizace stromů a stromových skupin na území města Holešov, Safetrees, 2016, 2017,2018 
• Územní studie zpracované v řešeném území 
• historické mapové podklady 
• přehled parcel v majetku města 
• vlastní terénní průzkum 2019 
• konzultace projektu s investorem   

 
 

3. STAV SÍDELNÍ ZELENĚ 
 

3.1 LOKALIZACE ÚZEMÍ 
  
   Město Holešov leží v okrese Kroměříž v severní části Zlínského kraje, 13 km severozápadně od města 
Zlína, na západním okraji Hostýnských vrchů, na hranici mezi Hanou a Valašskem, kde krajina přechází z 
oblasti rovin Hané ve výraznější hornatinu. Město je rovinaté situované v nadmořské výšce 200-250m, ze 
severovýchodu městem protéká řeka Rusava s bohatou sítí menších přítoků. Ze severu se vlévá Tučapský 
a Želkovský potok, z východu a jihovýchodu Dědinka, Žopský potok a Žopka.  V jižní části katastru protéká 
také říčka Mojena od východu na západ. Na charakteru města se podílí také mlýnský náhon, jež protéká 
zámeckou oborou a zámeckým parkem, kde napájí vodní kanály v zahradním parteru zámku. 
Řeka Rusava protéká v severní okrajové části města s historickým centrem situovaným ve středové části 
na levém břehu řeky při zámku se zámeckým parkem a oborou, která tvoří významnou rozlohu města a 
spolu s historickým jádrem tvoří městskou památkovou zónu. 

Město je obklopeno typickou zemědělskou krajinou, která je rozčleněna sítí vodních toků doprovázených 
typickou dřevinnou vegetací. V území se nachází také několik vodních ploch. V Dobroticích je to rybník na 
říčce Dědinka a rybník Kačák, v Holešově při řece Rusavě soustava rybníků tzv. Rybníčky a v části Všetuly  
dvojice rybníků v bývalém areálu cukrovaru. Ve východní okrajové části řešeného území navazuje přírodní 
park Hostýnské vrchy s rozsáhlými lesními porosty a většími prvky ÚSES. Krajinné rekreační zázemí je 
v ostatních částech území poměrně chudé, nejvýznamnější plochy rekreace tvoří okolí řeky Rusavy a 
zejména lesní partie zámecké obory a zámeckého parku v centru města.   
 
   Rozloha katastrálního obvodu města Holešov je v současnosti 3 396 hektarů, správní území města tvoří 
vedle samotného Holešova také jeho místní části Všetuly, Dobrotice, Količín, Tučapy a Žopy. Žije 
zde 11 606 obyvatel.  
 
Vymezené území pro studii: 
   Rozsah řešeného území zahrnuje zastavěné a zastavitelné území v intravilánu města Holešov v k.ú. 
Holešov, Všetuly a Dobrotice s vazbou na volnou krajinu. Řešené území je vymezeno hranicí katastru, 
součástí územní studie není hodnocení krajinné zeleně.  
 

3.2 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 
 

• Holešov, Všetuly 
 
Geomorfologické členění: 
Soustava: Vněkarpatské sníženiny 
Podcelek: Holešovská plošina 
Celek:  Hornomoravský úval 
Okrsek: Holešovská plošina 
 
Biogeografické členění: 
Bioregion: 3.4. Hranický 
Podprovincie: 3 karpatská 
Biochora: 2RE Plošiny na spraších 2. v.s. 
  2Nh Užší hlinité nivy 2. v.s. 
  2Db Podmáčené sníženiny na bazických sedimentech 2. v.s. 
  3Nh Užší hlinité nivy 3. v.s. 
 
Klimatická oblast: 
T2  Teplá oblast 
 

• Dobrotice, východní část Holešova 
 
Geomorfologické členění: 
Soustava: Vněkarpatské sníženiny 
Podcelek: Kelčská pahorkatina 
Celek:  Podbeskydská pahorkatina 
Okrsek: Jankovická brázda 
 
 
 
Biogeografické členění: 
Bioregion: 3.4. Hranický 
Podprovincie: 3 karpatská 
Biochora: 2BE Erodované plošiny na spraších 2. v.s. 
  3Nh Užší hlinité nivy 3. v.s. 
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Klimatická oblast: 
MT10  Mírně teplá oblast 
 
   Hranický bioregion leží na východě střední Moravy, řešená oblast je součástí Hornomoravského úvalu. 
Bioregion je tvořen pahorkatinou na měkkých sedimentech s vystupujícími kulmovými kopci. Dominuje 
biota 2. bukovo - dubového a 3. dubovo - bukového stupně vegetačního stupně.  
Území leží v nadmořské výšce 200 - 250m n.m. a je tvořeno různými souvrstvími karpatského flyše 
paleogenního až křídového stáří. Kromě flyše se uplatňuje marinní neogén- jíly, písky, štěrky a pískovce, 
rovněž vápnité a kvartérní štěrkopískové terasy a glacifluviální sedimenty. Z pokryvů se uplatňují zejména 
spraše, pod Hostýnskými vrchy nevápnité sprašové hlíny. Reliéf je tvořen pahorkatinou s širokými nivami. 
Klimaticky ježí většina území v západní části v oblasti T2 teplé, východní část k.ú. Holešov a Dobrotice pak 
v oblasti MT10 mírně teplé. Podnebí je mírně teplé až teplé a vlhké s průměrnou teplotou 8°C a srážkami 
690 mm.  
Z půd se vyskytují ostrovy typických černozemí, převažují hnědozemní černozemě na spraších a slínech, 
ve vyšších polohách převažují typické hnědozemě na spraších, směrem k východu navazují typické 
luvizemě na sprašových hlínách. V nivách toků se vyskytují glejové fluvizemě. Naprostá většina půd je 
jílovitá. 
Z hlediska bioty leží území v termofytiku a východní část v mezofytiku. Potenciální vegetaci tvoří 
především dubohabrové háje, karpatská ostřicová dubohabřina (Carici pilosae - Carpinetum), podél 
vodních toků jsou luhy a olšiny, střemchové jaseniny (Pruno - Fraxinetum). 
Hydrologie: Povodí Rusava hydrologické číslo 4-12-02-1220 
 
Potenciální přirozená vegetace: ostřicová dubohabřina (Carici pilosae Carpinetum):  
Les s převahou habru (Carpinus betulus – ve vlhčích polohách), nebo dubu zimního (Quercus petraea – v 
sušších polohách). Místy je přimíšen buk (Fagus sylvatica) a lípa (Tilia cordata) jako podúrovňová dřevina 
spodního patra. Keřové patro je různě vyvinuté.  
V bylinném patře výrazně dominuje ostřice chlupatá (Carex pilosa) a diagnosticky významný je též výskyt 
několika dalších druhů vázaných v ČR převážně na karpatskou oblast, např. pryšce mandloňovitého 
(Euphorbia amygdaloides), svízele Schultesova (Galium schultesii) a hvězdnatce zubatého (Hacquetia 
epipactis). Dále se vyskytují hájové druhy ostřice prstnatá (Carex digitata), jahodník obecný (Fragaria 
vesca), mařinka vonná (Galium odoratum), jestřábník zední (Hieracium murorum), jestřábník savojský (H. 
sabaudum), hrachor jarní (Lathyrus vernus), strdivka jednokvětá (Melica uniflora), mlečka zední (Mycelis 
muralis), lipnice hajní (Poa nemoralis), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum) aj. Mechové patro 
je vyvinuto nevýrazně.  
(dle Neuhäuslová Z. & Moravec J. [eds.] et al. (1997): Mapa potenciální přirozené vegetace České 
republiky - Map of Potential natural vegetation of the Czech Republic. – 1 map. color., ed. Kartografie, 
Praha)  
Druhová kombinace, stromy a keře: Acer campestre (javor babyka), Carpinus betulus (habr obecný), 
Cornus sanguinea (svída krvavá), Corylus avellana (líska obecná), Fagus sylvatica (buk lesní), Crataegus 
laevigata (hloh obecný), Daphne mezereum (lýkovec jedovatý), Ligustrum vulgare (ptačí zob obecný), 
Lonicera xylosteum – zimolez obecný, Quercus petraea (dub zimní), Tilia cordata (lípa malolistá). 
 

3.3 HISTORICKÝ VÝVOJ MĚSTA 
 
Vznik prvního sídla - první písemná zmínka 
   Podle archeologických nálezů spadají počátky osídlení lokality do doby bronzové, jak dokládají objevená 
pohřebiště (asi 2000 př. n. l.).  
 
V 11. století se v místě dnešního Holešova, na starobylé křižovatce dvou bočních tras tzv. Jantarové 
stezky, začala utvářet slovanská osada, která se poměrně rychle vyvinula v městečko a stala důležitou 
křižovatkou několika obchodních cest. První zmínka o této osadě je již z roku 1141. 
Invazí Tatarů v polovině 13. století byla osada zničena, brzy však byla znovu vybudována, opatřena 
hradbami a v roce 1272 je již zmiňována jako městečko. 

Někdy v průběhu let 1300 - 1322 došlo k přeměně trhové vsi na plnohodnotné město a listiny z této doby 
dokládají i existenci panského sídla. Z dochovaných písemností (listina s první obecní pečetí) je zřejmé, že 
se Holešov stal městem roku 1487. 
Holešov vznikl na rovinatém území, v nadmořské výšce 233 m. Toto místo bylo příhodné, jak svými 
klimatickými poměry, tak kvalitní zemědělskou půdou. 
 
Urbanistické uspořádání 
   Holešov etnograficky spadá do oblasti Hané (Hanácká sídla jsou převážně seskupena okolo návsi s 
kostelem uprostřed. Větší sídla mají ráz městečka a jsou vystavěny tak, že mají náměstí a okolo něj 
několik příčných ulic, avšak je zde zřetelné, že tato sídla měla původně jedinou širokou, návsí se 
rozšiřující, ulici.), a proto si půdorys historického centra uchovává tvar starší hanácké návsi s kostelem 
uprostřed. Jižní část náměstí se zformovala podél dvou starých cest: od Bystřice k Hulínu a k Přerovu. 
Severní, rozšiřující se část, vymezuje širší plochu pro tržiště. Vymezení takto utvořeného náměstí zřejmě 
souviselo s vybudováním oválu městského opevnění, napojeného na samostatně opevněnou tvrz či hrad 
na místě nynějšího zámku. Vznik panského sídla je datován do období ustanovení osady na město. Obvod 
města byl poměrně malý, byl tvořen opevněním se třemi branami: Kroměřížskou, Žopskou a Přerovskou.  
Nejpozději od 16.století se město rozrůstalo o rozšiřovaná předměstí. Nejpozději v 16.století také vzniklo 
unikátní ghetto se Šáchovou synagogou (a místě starší vyhořelé synagogy). Přimklo se k severnímu 
obvodu opevnění na území v oblouku řeky. Roku 1629 čítalo 50 domů, které tvořily údajně čtyři ulice. 
Mapa stabilního katastru z roku 1830 zachycuje v ghettu soustavu tří paralelních ulic, z nichž jižní 
sledovala oblouk opevnění, zatímco severní již patřila k předměstí Novosady. Od ghetta zástavba 
pokračovala kolem oblouku opevnění až k zámku, kde v letech 1573-85 vyrostl nový bratrský sbor (později 
změněný v rezidenci trinitářů). Kromě židovského města vzniklo v předměstské zóně několik 
urbanistických celků. Staršího původu byla ulice předměstí při Kroměřížské (k jihozápadu) a Žopské (k 
jihovýchodu) ulici. Nové založení představoval Plačkov, původně samostatná katastrální obec, jejíž široká 
oboustranná ulicovka byla vklíněna mezi obě dříve jmenovaná předměstí. Byl to v podstatě uzavřený 
celek, jen nepřímo komunikačně napojený na ostatní předměstí. Mezi Plačkovem, městem a Žopskou ulicí 
zůstal zachován trojúhelný prostor hřbitova s kaplí sv. Kříže, zrušený v roce 1856 a přeměněný na 
Smetanovy sady. Novým založením byly i Novosady při cestě do Všetul, západně od města, při jižním 
břehu Rusavy. 
 
Období přestavby tvrze na zámek  
   Holešovská pozdně gotická tvrz byla v 16. století přebudována posledními vlastníky z rodu holešovských 
Šternberků na renesanční zámek. Holešovské panství i se zámkem zdědil ke konci 16 století rod 
Lobkoviců, který nechal v roce 1584 vystavět poblíž zámku filiální kostel s. Anny. 17. století (zejména 
třicetiletá válka) přineslo významný předěl v urbanistickém vývoji města, které bylo postupně vypleněno 
Valachy, Švédy i císařskými vojsky. Po velkém požáru roku 1643, kdy ¾ města lehlo popelem, zaniklo 
městské opevnění (trojice bran však zůstala zachována až do 19. století). Zámek byl vydrancován a 
vypálen Švédy. Holešovské panství i s ruinou renesančního zámku koupil v roce 1650 Jan hrabě z Rottalu. 
O rok později zde započal s budováním honosného reprezentačního sídla, odpovídajícího jeho 
společenskému a hmotnému postavení. Vybudování komplexu budovy zámku s rozlehlou zahradou 
výrazně zasáhlo do urbanistického vzhledu města. Poloha zámku a jeho zahrady vyvolala nepřirozenou 
změnu napojení komunikace na náměstí. Tento provizorní charakter vedení komunikací se zachoval až 
dodnes. Ve vrcholném a pozdním baroku navázal na stavební práce svých předků František Antonín hrabě 
z Rottalu, který k farnímu kostelu na náměstí dal přistavět tzv. Černou kapli, pod níž byla vybudována 
rodinná hrobka Rottálů. V polovině 18. století založil v Holešově klášter trinitářů a nechal pro ně přestavět 
kostel sv. Anny. 
 
Období industrializace a nové změny ve vývoji sídelní struktury 
   Pro rozvoj Holešova je v 19. století významné zřízení okresního hejtmanství a okresního soudu. Město, 
které je zprvu jen sídlem velkostatku a většího počtu obchodnických a řemeslnických živností, se 
přechodem živností do továrního charakteru, postupně stává i ekonomickým střediskem. 
 Veškerý průmysl se soustředil v nedaleké obci Všetuly, kde byla v roce 1863 založena Kneislova továrna 
na cukrovinky. V 70. letech 19. století je v Holešově otevřena filiálka Thonetova bystřického závodu na 
ohýbaný nábytek. 
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 Další vývoj Holešova výrazně ovlivnila také stavba železnice z Hulína do Holešova, která byla zahájena v 
roce 1881 a dokončena v roce 1882. Po vybudování železnice postupně vzniká průmyslová zóna za 
nádražím. Výstavba železnice v Holešově podpořila i stavební rozvoj města. Docházelo ke stavbě nových 
domů a většina stávajících domů byla buď radikálně přestavěna nebo zcela odstraněna a nahrazena domy 
novými. 
Ve 2. polovině 19. století a v 1. pol. 20. století se do hospodářského, společenského a politického života 
města zapojuje i Židovská komunita. Vzniká továrna na výrobu nábytku z ohýbaného dřeva Jakuba a 
Josefa Kohnových (založená r.1890), Beerova továrna na oděvy (založená r.1863), pletárny Adler 
(založené r.1850), tiskárna Klabusayova litografie (založená r.1881), která je jedna z nejstarších v českých 
zemích. V roce 1848 tvoří počet obyvatel židovského gheta 30 % tehdejší populace Holešova. Tehdy se 
také gheto stalo samostatnou administrativní jednotkou. „Židovský Holešov“ (tzv. „Židovna“) pak existoval 
až do roku 1919, kdy byla obě města spojena v jedno. 
 
Rozvoj města na počátku 20. století 
   Územní rozvoj koncem 19. století a v 1. polovině 20. století klade důraz především na kvalitu životního 
prostředí. Na okrajích města se již nebudují pouze nové dělnické části, ale i zahradní vilové čtvrti. 
V Holešově začal od konce 19. století velký územní růst města, který pokračoval až do 2. světové války. 
Kroměřížská ulice, jako hlavní ulice města, zajišťovala spojení s nádražím, kde vzniklo několik továren a s 
obcí Všetuly, kde byl postaven cukrovar a Kneislova čokoládovna. Největší podniky budují pro své 
zaměstnance dělnické a úřednické kolonie. Z tohoto období pochází kolonie dělnických domků firmy Kohn, 
vybudovaná poblíž nádraží a kolonie dělnických domků a bytový dům firmy Kneisl ve Všetulích. 
Od roku 1906 začaly vznikat domky mezi novým hřbitovem a Plačkovem. Souběžně s Kroměřížskou ulicí 
byla, směrem na Všetuly, vytyčena nová ulice a začala zde vznikat nová městská čtvrť. 
V polovině 19. století došlo ke zrušení městského hřbitova a k vybudování parku Smetanovy sady, ve 
kterém byly postupně postaveny dvě školy: v roce 1889 Obecná a měšťanská chlapecká škola Františka 
Josefa I., v roce 1911 Dívčí obecná a měšťanské škola Boženy Němcové. Počátkem 20. století byla poblíž 
vlakového nádraží vybudována Zemská reálka. 
V historickém centru dochází k dostavbě proluk a přestavbě nevyhovujících domů. Z meziválečného 
období pochází i budova filiálky Moravské banky, první funkcionalistická stavba ve městě, postavená podle 
projektu architekta Bohuslava Fuchse. 
V roce 1921 vznikl požadavek na vytvoření nového regulačního plánu města, který by nahradil již 
nevyhovující polohopisný plán z roku 1904. V roce 1923 vypracovává bystřický stavitel Ing. Otto Zeman 
polohopisný plán města Holešova. Práce na novém regulačním plánu, jehož autorem je architekt Miloslav 
Kopřiva, komplikuje již stávající zástavba a nekoncepční rozvoj města v tomto období, ovlivňovaný 
zejména rozhodnutími stavební komise města. Z tohoto období pochází stavba Spořitelny, která je, 
navzdory námitkám Státního památkového úřadu Brno, umístěna na nároží Masarykovy ulice a nevhodně 
narušuje průhled z náměstí na historickou budovu zámku. 
Z rozsáhlých hraběcích velkostatků zbyly, po pozemkové reformě v roce 1923, jen trosky. Zámek byl z 
větší části využíván jako archív, knihovna a kulturní dům. Druhé patro zámku obývali až do okupace jeho 
poslední majitelé, hrabě Rudolf Vrbna ml. s manželkou Barborou. 
Koncem 30. let se město rozšiřuje i podél komunikace do Zlína, kde je postaven areál kasáren pro 
posádku elitních hraničářů; Holešov se stává posádkovým městem. Hospodářská krize sebou přináší 
výstavbu bytových domů; vznikají nájemní domy na ulici Masarykova, Tyršova a nová ulice Národních 
Bojovníků. Východně od železniční trati, na místě velkostatku, vzniká nová vilová čtvrť. 
I když je druhá světová válka (1939 - 1945) z hlediska historie důležitým obdobím, pro urbanistický rozvoj 
města byla obdobím útlumu. 
 
Vývoj města v poválečném období 
   Pro období po roce 1948 je charakteristické potlačování estetických, kulturních, historických a 
ekonomických aspektů územního plánování. Historické jádro města ztrácelo na významu. Je podporováno 
zejména budování průmyslu a hromadné bytové výstavby.  Množství postavených bytů a výrobních ploch 
mělo přednost před kvalitou výsledného díla, ve kterém se uplatňuje zejména uniformita a šeď.  
Sídliště, budovaná na okrajích měst, se stávají novým trendem doby. Tyto sídelní celky jsou tvořeny 
mnohopatrovými obytnými domy, které jsou všechny stejné a v nichž jsou byty s opakujícím se jednotným 
půdorysem a s minimálními rozměry příslušenství. 

V rámci nových sídlišť jsou budována také zařízení občanské vybavenosti: obchody, školy, mateřské školy, 
jesle, garáže, restaurace a zdravotnická zařízení. 
Jihozápadně od Holešova je vybudován areál letiště. S budováním letiště bylo započato v roce 1945 a 
postupně zde byly přistavěny hangáry a odbavovací hala. Koncem šedesátých let již byla na holešovském 
letišti provozována pravidelná letecká vnitrostátní doprava. 
V 50. letech 20. století vzniká na jihozápadním okraji města velké sídliště „U Letiště“ (jedno z prvních, které 
se v tehdejší ČSSR začalo stavět) a v pozdější době sídliště „Novosady“ a „Kráčiny“. Po urbanistické 
stránce došlo k dotvoření intravilánu do ucelené podoby. Rozsáhlá výstavba proběhla v západní části 
města, kde došlo k propojení města s obcí Všetuly. Všetuly byly dále rozšířeny po západní cestě směrem k 
cukrovaru a staly se nedílnou součástí města. Na sídlišti Novosady je pak postupně vybudována 
samoobsluha, středisko volného času, nákupní středisko, restaurace, řadové garáže. Na sídlišti Kráčiny je 
vybudována základní škola a na sídlišti U Letiště samoobsluha. 
 
Rozvoj města ve 2. polovině 20. století 
   Od 60. let 20. století dochází ke spojení okolních obcí s Holešovem a k vytvoření většího sídelního celku. 
K Holešovu bylo připojeno 6 obcí, tzv. místních částí. V těchto sídlech pak byla prováděna soustředěná 
výstavba (nákupní střediska, kulturní střediska). Moderní stavby těchto středisek však nerespektovaly 
původní urbanistický a architektonický ráz obce.  
V Holešově v tomto období vzniklo nákupní centrum a kulturní centrum na sídlišti Novosady a Domov 
důchodců v bývalém Židovském ghettu. Na území mezi obytnou zónou a průmyslovou zónou sídliště U 
Letiště je vybudován krytý bazén a rehabilitační středisko. 
Touha po úniku z městského hluku a prachu a potřeba opuštění sídlištního stereotypu vedla ke vzniku 
československého fenoménu - chataření a chalupaření. Rekreační aktivita je soustředěna především do 
oblasti Hostýnských vrchů a na jejich okraj. V okolí Holešova vznikají menší chatové oblasti v obcích Žopy 
a Přílepy. 
 
Suburbanizace a komerční výstavba 
    Od prosince roku 1989 dochází postupně k výrazným změnám nejen ve společnosti, ale také i v sídelní 
struktuře. Došlo k dezintegraci většiny obcí připojených k městu Holešov, a tedy i ke zmenšení jejich 
územní rozlohy.  
V roce 1989 byl holešovský zámek navrácen právoplatnému dědici majetku Vrbnů, který však neměl 
dostatek finančních prostředků na jeho provoz a pravidelnou údržbu; z těchto důvodů přestaly být vnitřní 
prostory zámku využívány. Neustálým oddalováním nutných oprav a údržby se zámek koncem 20. století 
dostává do havarijního stavu. Ke změně dochází až na počátku 21. století, kdy se zámek stává 
vlastnictvím města a jsou zahájeny rozsáhlé práce na záchraně a následné rekonstrukci této kulturní 
památky. 
V průběhu 90. let 20. století prochází město suburbanizací – procesem, kdy dochází k rozšiřování městské 
zástavby a k relativnímu růstu počtu obyvatel okrajových částí města na úkor částí centrálních. Suburbánní 
výstavba v Holešově je orientována na individuální výstavbu rodinných domů na okrajích města, popřípadě 
na lokality rodinných domků přiléhající k zastavěnému území města. 
V Holešově probíhá výstavba rodinných domů ve Všetulích a podél silnice na Přílepy (s výhledem 
pokračování výstavby a následného urbanistického propojení obce Přílepy s městem). Dochází k asanaci 
kolonie dělnických domků (ul. Brigádníků/Školní) a na uvolněných parcelách probíhá nová bytová 
výstavba. 
Kromě suburbánní výstavby se rozvíjí také výstavba komerční. Byla postavena velká nákupní střediska a 
sportovní areály. Na okraji městského parku v Holešově je vystavěna sportovní hala. 
V Holešově vznikl nový areál výrobních podniků na okraji Všetul a přebudováním areálu bývalého 
cukrovaru. Pro potřeby vybudování velké průmyslové zóny ve Zlínském kraji, je v Holešově zrušeno letiště, 
které v té době již není využíváno pro vnitrostátní leteckou dopravu. Od roku 2008 je zahájeno budování 
Strategické průmyslové zóny Holešov, která se svou celkovou rozlohou 360 hektarů, řadí k největším 
realizovaným rozvojovým plochám v České republice. 
Zde je však nutné dodat, že tato zóna leží nejen v prostoru lokality se zajímavými archeologickými nálezy, 
ale především leží nad cennými zdroji pitné vody (s potenciální kapacitou pokrýt až 200 000 obyvatel). 
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Zdroj:  
www.tmracek.webnode.cz 
www.wikipedia.cz 
kniha - Karel Kuča, Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku: díl H-Kole 
 

 
Mapa stabilního katastru z roku 1830,Centrum Města Holešov se zámeckým parkem a oborou. Zdroj:  www.cuzk.cz 
 

 
Mapa stabilního katastru z roku 1830, místní část Plačkov. Zdroj:  www.cuzk.cz 
 

 
Mapa stabilního katastru z roku 1830, místní část Novosady s tokem řeky Rusavy. Zdroj:  www.cuzk.cz 
 

 
Historická mapa 19. stolení, Zdroj: www.mapy.cz 
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3.4 VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU ZELENĚ  
 

• Definice pojmů: 
 
zeleň - „soubor tvořený živými a neživými (přírodními nebo umělými) prvky zeleně, záměrně založenými 
nebo spontánně vzniklými, o které je zpravidla pečováno sadovnicko-krajinářskými metodami, výjimečně 
jej může tvořit i jeden vegetační prvek.“ 
„V územním plánování se zelení zpravidla rozumí funkční náplň území, která je rovnocenná jiným funkcím, 
jako je např. doprava, nebo bydlení, rozlišuje se zeleň v hlavní, dominantní funkci, kdy je jedinou náplní 
území, např. parky a zeleň v doplňkové funkci, kdy je součástí ploch s jinou hlavní funkcí, např. s 
bydlením“. (ČSN) 83 9001 (1999). 
 
sídelní zeleň - „zeleň v krajině sídla (v zastavěném území sídla)“ 
„Zeleň sídelní není příroda ve své přirozenosti, ale nejvýznamnější symbol přírody v umělém, člověkem 
vytvořeném urbánním prostředí – v zastavěném území. Jejím hlavním posláním je zlepšovat životní 
prostředí sídel a poskytovat obyvatelům možnost rekreace. Obyčejně bývá navržena krajinářským 
architektem, podle takto vyjádřeného výtvarného záměru založena nebo upravena, dopěstovávána a trvale 
udržována“. VOREL et al. (2009) 
 
městská zeleň – je charakterizována souborem vegetačních prvků a ploch plnících převážně funkce 
podmíněné urbanizovaným prostředím. Nachází se většinou v intravilánu sídla. 
„představuje soubor objektů zeleně území, u kterých je jejich existence podmíněna péčí člověka. V 
konkrétním území je většina ploch městské zeleně v kompetenci obce a jejím správcem je územně 
odpovídající obecní (městský) úřad. Jednotlivé objekty městské zeleně jsou v převažující míře lokalizovány 
uvnitř zastavěného území obce.“(ŠIMEK, 2014) 
 
krajinná zeleň – je charakterizována souborem vegetačních prvků a ploch plnících převážně krajinotvorné 
funkce podmíněné přírodními podmínkami. Nachází se většinou mimo intravilán sídla.  
Krajinná zeleň není předmětem řešení studie sídelní zeleně, s výjimkou prostorové či funkční (rekreační) 
návaznosti na zastavěné území. 
 
plochy zeleně - „vymezený segment území se souborem prvků přirozeně vzniklých nebo záměrně 
založených a uspořádaných podle zahradně architektonických a krajinářských zásad. Prvky mohou být 
živé a neživé – přírodní či umělé“ VOREL et al.(2009) 
 
funkční typy zeleně (hlavní, doplňkové) - „oborový termín používaný pro upřesnění hlavní funkce základní 
plochy zeleně. Hlavní funkce je označení převládajících procesů a jevů, které souvisejí s využíváním 
základní plochy zeleně“ (ŠIMEK, 2010) 
 
Základní jednotku studie tvoří tzv. funkčně-kompoziční jednotka zeleně, která zahrnuje kategorie zeleně 
nebo funkční typ zeleně. 
 
 

• Použitá metodika hodnocení stavu sídelní zeleně: 
 
   Řešené území je vymezeno rozsahem zastavěné části katastrálního území Holešov, Všetuly a 
Dobrotice. Zahrnuje zastavěné území města a jeho přechod do volné krajiny jako širší návaznost systému 
zeleně města na okolní krajinu.  
   Základní prostorovou jednotkou je základní plocha. Základní plocha je část prostoru, v němž převládá 
některá z hlavních funkcí, a její projevy jsou v základní ploše homogenní. Základní plocha je 
charakterizována hlavní funkcí. Hodnocené základní plochy jsou pozemky, na kterých se dle územního 
plánu vyskytuje zeleň, mimo zeleň soukromou (zahrady u rodinných domů, zahrádkářské kolonie, 
soukromé areály).  

Jako podklad byl použit územní plán, podle něhož byly základní plochy zeleně vymezeny a jejich hranice 
byly na základě terénního průzkumu zpřesněny a doplněny. Základní plocha je charakterizována hlavní 
funkcí. V rámci hlavní funkce jsou vegetační prvky rozděleny podrobněji rozlišeny do funkčních typů. 
    
   Základní plochy jsou vymezeny v grafické části ve výkrese Analýza současného stavu v měřítku 1:5 000, 
jsou označeny pořadovým číslem a zkratkou funkčního typu zeleně. Charakteristika základních ploch je 
zaznamenána v tabulkové části této zprávy. 
 
V rámci terénních průzkumů byly zaznamenány a klasifikovány také liniové prvky zeleně - stromořadí. 
 
 
Hodnotící kriteria základních ploch zeleně: 
 

• č. ZP - pořadové číslo základní plochy  
• Funkční typ zeleně 

 

Funkční typ zeleně 
 - zeleň v hlavní funkci 

P park 
U parkově upravená plocha/náměstí 
H historický park 
O ostatní zeleň 
B obytná ulice 
R rekreační zeleň 
I ochranná zeleň 
D významný detail 

Funkční typ zeleně 
 - zeleň v doplňkové funkci 

ZB zeleň bydlení 
ZH zeleň hřbitovů 
ZD zeleň dopravních staveb 
ZŠ zeleň školních areálů 
ZO zeleň občanské vybavenosti 
ZS zeleň sportovišť 
ZV zeleň vodotečí 

 
• Název plochy  - název plochy dle názvu ulice, místního pojmenování, případně funkce 
• Rozloha (m2) - výměra základní plochy zeleně bez staveb dle vymezení ve výkresové části 

 
• Přístupnost 

P plochy zeleně veřejně přístupné bez omezení 
N plochy zeleně veřejně nepřístupné (zeleně soukromé nebo zvláštního určení) 
V plochy zeleně pro veřejnost omezeně přístupné v časovém režimu, případně za poplatek (vyhrazené) 
 

• Prostorová struktura vegetačních prvků - celkové uspořádání vegetačních prvků v prostoru ve 
vztahu k funkčnímu typu a okolí 
1 velmi vhodná 
2 vhodná 
3 průměrná 
4 nevhodná 
5 zcela nevhodná 
 

• Druhová skladba - vhodnost druhového složení vegetace ve vztahu k funkčnímu typu nebo 
stanovištním podmínkám 
1 velmi vhodná 
2 vhodná 
3 průměrná 
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4 nevhodná 
5 zcela nevhodná 
 

• Biologická hodnota - zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí, zhodnocení 
biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch, zastoupení převažujících vývojových stádií (funkcí 
dřevin jako biotopu). Stupnice porovnává základní plochy s biologickou hodnotou velmi nízkou a 
plochy naopak rozmanité a hodnotné. 
1 základní plocha s vysokou biologickou hodnotou - biologicky vhodnou druhovou a 

prostorovou skladbou vzhledem k funkčnímu využití plochy 
2 průměrná biologická hodnota základní plochy 
3 nevhodná nebo chybějící biologická hodnota základní plochy 
 

• Věková struktura - věkové zastoupení dřevinných vegetačních prvků v základní ploše, poměr 
zastoupení jednotlivých věkových stádií (mladých, dospělých, přestárlých) 
1 velmi vhodná 
2 vhodná 
3 průměrná 
4 nevhodná 
5 zcela nevhodná 
 

• Zdravotní a pěstební stav - hodnotí zdravotní stav a vitalitu dřevinných vegetačních prvků v ploše 
1 velmi vysoký 
2 vysoký 
3 průměrný 
4 nízký 
5 velmi nízký 

 
• Kvalita péče (údržby) - hodnotí celkovou kvalitu péče všech vegetačních prvků v základní ploše, 

tedy technologii péče, smysluplnost a četnost zásahů pěstební péče. 
1 velmi vysoká 
2 vysoká 
3 průměrná 
4 nízká 
5 velmi nízká 

 
• Návrh změny péče - na základě průzkumů navrhuje změnu intenzity údržby  

Ano 
Ne 
 

• Potřeba obnovy, pěstebního zásahu - hodnotí stav plochy z hlediska naléhavosti potřeby 
pěstebního zásahu ve vztahu k její funkci a významu v systému městské zeleně (jak pěstebního 
zásahu dřevinných vegetačních prvků, tak komplexní řešení celé plochy). Toto kriterium souvisí s 
etapizací jednotlivých opatření v návrhové části. 
1 bez potřeby obnovy, pěstebního zásahu 
2 minimální potřeba obnovy, pěstebního zásahu 
3 dílčí potřeba obnovy, pěstebního zásahu 
4 rozsáhlá potřeba obnovy, pěstebního zásahu 
5 kompletní obnova 

 
• Vybavenost a stav mobiliáře - hodnotí stav plochy z hlediska kvality, vhodnosti rozmístění a 

množství mobiliáře a vybavenosti ve vztahu k funkci a významu plochy 
- přítomnost prvků mobiliáře není nutná vzhledem k charakteru funkčního typu 
1 zcela dostatečná / plně funkční 
2 dostatečná / drobné nedostatky 

3 průměrná / částečně nefunkční 
4 nedostatečná / omezená funkčnost 
5 zcela nedostatečná / havarijní stav 

 
• Celková stabilita plochy - celkové zhodnocení plochy určující stabilitu a funkčnost plochy. Je 

podkladem pro finální analýzu území. 
S stabilní / plní svoji funkci 
N nestabilní / neplní svoji funkci 
 

• Poznámka, návrh řešení - uvedení důležitých skutečností či limitů plochy, příp. ochranných režimů 
a návrh opatření na úrovni plochy a ve vztahu k okolí 

 
 
Hodnotící kriteria stromořadí: 
 

• č. S - pořadové číslo stromořadí  
• Funkční typ  - zeleň v hlavní funkci - stromořadí, zkratka S 
• Název plochy  - název plochy dle názvu ulice, místního pojmenování 
• Taxon - zastoupení taxonů ve stromořadí 
• Délka stromořadí (bm) - celková délka stromořadí dle zákresu ve výkresové části 

 
• Přístupnost 

P stromořadí v plochách zeleně veřejně přístupné bez omezení 
N stromořadí v plochách zeleně nepřístupné (zeleně soukromé nebo zvláštního určení) 
V stromořadí v plochách zeleně pro veřejnost omezeně přístupné v časovém režimu, případně za 

poplatek (vyhrazené) 
 

• Úplnost - úplnost stromořadí v ideálních rozestupech v % 
 

• Počet stran - úplnost stromořadí v ideálních rozestupech v % 
1 jednostranné stromořadí 
2 oboustranné stromořadí 
 

• Počet řad - počet řad stromořadí v ulici 
 

• Druhová skladba - vhodnost druhového složení vegetace ve vztahu k funkčnímu typu nebo 
stanovištním podmínkám 
1 velmi vhodná 
2 vhodná 
3 průměrná 
4 nevhodná 
5 zcela nevhodná 
 

• Věková struktura - věkové zastoupení dřevin ve stromořadí, poměr zastoupení jednotlivých 
věkových stádií (mladých, dospělých, přestárlých) 
1 velmi vhodná 
2 vhodná 
3 průměrná 
4 nevhodná 
5 zcela nevhodná 
 

• Zdravotní a pěstební stav - hodnotí zdravotní stav a vitalitu dřevin ve stromořadí 
1 velmi vysoký 
2 vysoký 
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3 průměrný 
4 nízký 
5 velmi nízký 

 
• Kvalita péče (údržby) - hodnotí celkovou kvalitu péče o dřeviny ve stromořadí, tedy technologii 

péče, smysluplnost a četnost zásahů pěstební péče. 
1 velmi vysoká 
2 vysoká 
3 průměrná 
4 nízká 
5 velmi nízká 

 
• Návrh změny péče - na základě průzkumů navrhuje změnu intenzity údržby  

Ano 
Ne 
 

• Potřeba obnovy, pěstebního zásahu - hodnotí stav stromořadí z hlediska naléhavosti potřeby 
pěstebního zásahu a významu v systému městské zeleně (jak pěstebního zásahu dřevinných 
vegetačních prvků, tak komplexní řešení obnovy celého stromořadí). Toto kriterium souvisí s 
etapizací jednotlivých opatření v návrhové části. 
1 bez potřeby obnovy, pěstebního zásahu 
2 minimální potřeba obnovy, pěstebního zásahu 
3 dílčí potřeba obnovy, pěstebního zásahu 
4 rozsáhlá potřeba obnovy, pěstebního zásahu 
5 kompletní obnova 

 
• Celková stabilita stromořadí - celkové zhodnocení stromořadí určující stabilitu a funkčnost 

stromořadí 
S stabilní / plní svoji funkci 
N nestabilní / neplní svoji funkci 
 

• Poznámka, návrh řešení - uvedení důležitých skutečností či limitů, příp. ochranných režimů a 
návrh opatření  

 
 
Popis funkčních typů městské zeleně: 
 
Park - 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 upravená plocha / náměstí - 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. 
 
Historický park - H 
Zahrada historická: park založený (zahrada) v minulosti podle estetických zásad charakteristických pro 
jednotlivé umělecko - historické slohy nebo období. Jedná se o architektonickou a vegetační kompozici, jež 
je z hlediska dějin nebo umění celospolečensky významná, a jako taková je považována za památku. 
Podléhá zákonu č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. 

 
Ostatní zeleň - O 
Často neupravené plochy, volně přístupné, bez současné údržby. Charakteristickým znakem jsou 
spontánně vzniklé porosty (dřevin i bylin). Jedná se např. o stavební proluky, plochy po staveništích. 
 
Obytná ulice - B 
Plochy tvořící mozaiku drobných funkčních typů – malých parkově upravených ploch, předzahrádek, 
neoplocené soukromé zeleně podílející se na charakteru veřejného prostranství. Zpravidla nelze sjednotit 
podobu či druhové složení, často zde funguje zaběhané zvyklosti ve využití ploch, parkování, užitkové i 
okrasné zahrádky. Problémem bývá nejen nevhodné druhové složení i prostorová struktura, ale i 
nevyrovnaná úroveň péče. 
 
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 plochy se uplatňují především na okrajích intravilánu s minimální vybaveností. Plochy často navazují 
na krajinnou zeleň (lesní porosty). 
 
Ochranná zeleň - I 
Plocha účelové zeleně zaměřené na snížení negativních vlivu různých provozů a zařízení, rušivých vlivů a 
aktivit v území. Vegetace plní nejčastěji funkci ochranné clony - psychohygienická funkce, zakončení 
dálkových pohledu, protihlukové clony. 
 
Nábřeží - N 
Plochy vegetace jako součást vyvýšeného a zpravidla zpevněného prostoru podél vodních toků. 
Dominantou prostoru jsou spolu s řekou vegetační prvky. Jejich prostorová struktura umožňuje existenci či 
alespoň na části rozvoj rekreačních a sportovních aktivit - např. vycházkové trasy, dětská hřiště, menší 
hřiště. Struktura vegetačních prvků a vybavenost odpovídá lokalizaci funkčního typu v urbánní struktuře. 
Pro nábřeží je typická přítomnost stromové etáže a trávníků všech typů. 
 
Významný detail - D 
Zpravidla rozsahem a plochou velmi malé plochy zeleně – někdy doprovodem drobné architektury – 
Božích muk, kaplí, soch a jiných prvků města a krajiny. Mnohdy tvořeny jen solitérně rostoucím stromem. 
 
Zeleň bydlení - 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 hřbitovů - ZH 
Plochy účelového zařízení, které svým charakterem patří do soustavy sídelní zeleně. Vysoký podíl vysoké 
liniové zeleně, nové řešení dílčích částí nutno vždy rozvíjet individuálně řešeným programem. 
 
Zeleň dopravních staveb - ZD 
Převážně liniové plochy zeleně bezprostředně navazující na komunikace a dopravní stavby. Většinou jde o 
travnaté plochy, pouze místy o vyšší zeleň. Plochy dělících pásů, prostory křižovatek a mimoúrovňových 
dopravních systémů, zelené pásy mezi komunikací a chodníkem, svahy podél silnic. Patří sem také zeleň 
kolem čerpacích stanic. 
 
Zeleň školních areálů - ZŠ 
Vyhrazená zeleň s omezeným přístupem, převážně oplocená, náležející k areálům všech typu škol- MŠ, 
ZŠ, SŠ, VŠ. 
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Zeleň občanské vybavenosti - ZO 
Jde o drobné plochy v okolí budov občanské vybavenosti, které nemají charakter parkově upravených 
ploch (funkce je podřízena charakteru vybavenosti). Je zde zahrnuta také zeleň přiléhající ke kulturním 
centrům či církevním objektům. Může být oplocena či nikoli. 
Zeleň sportovišť - 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. Vzhledem k rozloze sportovišť je zeleň uplatněna v menší míře. 
 
Zeleň vodotečí - ZV 
Zeleň v doprovodu vodotečí a vodních ploch, zpravidla vždy volně přístupná. Je tvořena charakteristickým 
druhovým složením dřevin druhově navázaných na vodní prostředí. Důležitá součást kosterní zeleně sídel. 
Mnohdy má i v zastavěné části přírodě blízký charakter. 
 
 
Bilance základních ploch zeleně: 
    
   Předmětem hodnocení bylo celkem 171 základních ploch. Celková výměra hodnocených ploch zeleně je 
136,6 ha. Nejvíce jsou zastoupeny plochy zeleně historických parků (26,02%) díky rozsáhlé ploše 
zámeckého parku s oborou. Následuje zeleň bydlení rozsáhlých obytných souborů (21,09%), významné je 
také zastoupení zeleně školních areálů (15,15%). Z dalších funkčních typů je významně zastoupena 
parkově upravená plocha/náměstí a zeleň sportovišť. Ostatní funkční typy jsou zastoupeny méně než 5%. 
Z této skupiny je významněji zastoupena zeleň vodotečí, obytná ulice a ostatní zeleň.  Město jako takové 
nemá rozsáhlé plochy běžných městských parků, potenciálně hodnotné plochy pro park se však nacházejí 
uvnitř obytných souborů hromadného a smíšeného bydlení. 
 Vzhledem k charakteru města se na jeho obrazu podílí rovněž parkově upravené plochy tvořící mozaiku 
drobnějších avšak významných prvků systému zeleně okolo objektů občanské vybavenosti, toto 
zastoupení je však malé, což je do jisté míry dáno historickým vývojem města. 
   Celková výměra hodnocených ploch zeleně je 136,6 ha a tvoří tedy 7% zastoupení ploch z celkové 
katastrální výměry k.ú. Holešov, Všetuly a Dobrotice. V přepočtu na 1 obyvatele je to 118m2 městské 
zeleně. 
 

Tabulka zastoupení funkčních typů zeleně v řešeném území 

Funkční typ zeleně počet ploch výměra (m²) % 

P park 4 26 227 1,92 

U parkově upravená plocha/náměstí 23 68 653 5,03 

H historický park 1 355 385 26,02 

O ostatní zeleň 19 58 729 4,30 

B obytná ulice 27 68 150 4,99 

R rekreační zeleň 2 19 374 1,42 

I ochranná zeleň 2 1 951 0,14 

D významný detail 5 1 267 0,09 

ZB zeleň bydlení 17 288 038 21,09 

ZH zeleň hřbitovů 2 30 911 2,26 

ZD zeleň dopravních staveb 27 40 414 2,96 

ZŠ zeleň školních areálů 10 206 909 15,15 

ZO zeleň občanské vybavenosti 17 44 078 3,23 

ZS zeleň sportovišť 7 95 135 6,97 

ZV zeleň vodotečí 8 60 385 4,42 

celkem 171 1 365 606 100 

 

    

 

 

Tabulka podílu zeleně na obyvatele dle FTZ 

Funkční typ zeleně počet ploch výměra (m²) na 1 obyvatele m² 

P park 4 26 227 2,26 

U parkově upravená plocha/náměstí 23 68 653 5,91 

H historický park 1 355 385 30,60 

O ostatní zeleň 19 58 729 5,06 

B obytná ulice 27 68 150 5,87 

R rekreační zeleň 2 19 374 1,67 

I ochranná zeleň 2 1 951 0,17 

D významný detail 5 1 267 0,11 

ZB zeleň bydlení 17 288 038 24,80 

ZH zeleň hřbitovů 2 30 911 2,66 

ZD zeleň dopravních staveb 27 40 414 3,48 

ZŠ zeleň školních areálů 10 206 909 17,81 

ZO zeleň občanské vybavenosti 17 44 078 3,79 

ZS zeleň sportovišť 7 95 135 8,19 

ZV zeleň vodotečí 8 60 385 5,20 

celkem 171 1 365 606 118 

Počet obyvatel: 11 615 (2018) 
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Tabulka stability ploch městské zeleně 

Celková stabilita počet ploch výměra (m²) % 

S stabilní (plní svoji funkci) 123 1 223 238 89,57 

N nestabilní (neplní svoji funkci) 46 135 746 9,94 

S/N část plochy stabilní / část plochy nestabilní 2 6 622 0,48 

celkem 171 1 365 606 100 

 

 
 
   Celková kvalita městské zeleně je na základě provedené analýzy vyjádřena celkovou stabilitou či 
nestabilitou jednotlivých ploch. Lze tedy konstatovat výrazně převažující plochy zeleně stabilní 89,57%. 
Tento podíl je u města srovnatelné velikosti výjimečný a dokladuje intenzivní péči o plochy městské zeleně. 
Na většině stabilních ploch je zeleň v dobrém stavu, horší je to však mnohdy s vybavením prvky rekreace. 
Zejména v rozsáhlých sídlištních souborech chybí kvalitní mobiliář, odpočinková místa různého typu, 
prvky, které by zvyšovali pobytovou atraktivitu ploch. Revitalizace sídlišť proběhla pouze lokálně v podobě 
rekonstrukce několika dětských hřišť. V nedávné době byly však zrekonstruovány plochy náměstí (Náves 
Všetuly, Náměstí Dr. E.Beneše, částečně Náměstí Svobody, Náměstí mezi ul. Masarykova a Očadlíkova, 
veřejný prostor na ul. Novosady).  
   Nestabilní plochy zeleně jsou zastoupeny na ploše asi 13,5ha, což je asi 10% z celkových ploch sídelní 
zeleně a jedná se zejména o zeleň sportovišť (Orelské, Sokolské hřiště, Skatepark), dále významných 
parků (Americký park, park hasičů na severu, parčík Novosady) a parkově upravené plochy a náměstí 
(Nám. sv. Anny, Holajka, Hrušňové sady) a ostatní zeleň. Lokálně je potřeba posílit také zeleň bydlení 
(zejména v severní části Holešova, v západní části v MČ Všetuly a Všetuly Kolonka), zeleň dopravních 
staveb (parkoviště u zámku a za poliklinikou) a občanské vybavenosti (okolí charitního domu). 
 

   Jedním z hodnocených kritérií související se stabilitou ploch byla také potřeba obnovy základní plochy 
nebo nutnost provedení pěstebních zásahů, které je nutné na řešené ploše provést, aby byla zajištěna její 
dlouhodobá funkčnost a perspektiva. 
   Z následujícího grafu vyplývá, že tři čtvrtiny ploch (cca 104ha) městské zeleně budou v budoucnu 
vyžadovat investice do obnovy zeleně, případně do realizace dílčích pěstebních opatření. Kompletní 
obnovu vyžaduje asi 4% ploch. 
 

 

 
 
   Následující graf ukazuje zhodnocení stavu zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí, zhodnocení 
biologického potenciálu dřevin na úrovni ploch, zastoupení převažujících vývojových stádií, pestrosti 
zastoupení mozaiky vegetačních prvků. 
 

 
    
Více než polovina ploch má vysokou biologickou hodnotu (68%), což poukazuje na zvýšenou ekologickou 
stabilitu ploch městské zeleně. 
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 Asi 8% ploch má biologickou hodnotu nevhodnou, na čemž se podílí zejména plochy zeleně dopravy, kde 
chybí zastoupení dřevin a ostatní zeleně s vysokým podílem náletů a ruderální vegetace, ale také plochy 
náměstí a místy občanské vybavenosti s vysokým podílem zpevněných ploch. 
 
   Z celkového hodnocení základních ploch vyplývá, že město má menší zastoupení ploch zeleně v hlavní 
funkci (43,92%), avšak v zeleni ve vedlejší funkci výrazně dominuje plocha zeleně obytných souborů, které 
jsou často již na pomezí samostatně fungujících parkově upravených ploch, vysoké je také procento 
zastoupení zeleně školních areálů. 
   Cílem studie je zvýšení procenta stabilních ploch, zejména hodnotných parků a parkově upravených 
ploch, zeleně sportovišť a zeleně dopravy, posílení biologické hodnoty ploch a zvýšení procenta ploch 
rekreační a ochranné izolační zeleně. 
 
Bilance stromořadí:  
   Celková délka hodnocených stromořadí činí 16 098, přičemž převážná většina je stabilní (82,99%). 
Nestabilní je 16,18%. V přepočtu na 1 obyvatele připadá 1,39m stromořadí. 
 

Tabulka stability stromořadí v řešeném území 

Celková stabilita počet stromořadí délka (m) % 

S stabilní (plní svoji funkci) 72 13 360 82,99 

N nestabilní (neplní svoji funkci) 12 2 604 16,18 

S/N část stromořadí stabilní / část stromořadí nestabilní  1 134 0,83 

celkem 85 16 098 100 

 

 
 
   Z následujícího grafu je patrné, že 55% z celkové délky stromořadí bude v budoucnu vyžadovat investice 
do pěstebních zásahů pro udržení provozní bezpečnosti a udržení funkčnosti. Kompletní obnovu vyžadují 
pouze 2% z celkové délky stromořadí. 
Nestabilní stromořadí celkové délky asi 2,6km jsou zastoupeny zejména přestárlými alejemi na hranici 
životnosti. Z hlavních stromořadí je to zejména stromořadí kulovitých javorů v ul Masarykova a Zlínská, 
jejichž udržení nese zvýšené náklady na pěstební péči, dále stromořadí historických jírovců podél 
Amerického parku v ul. Osvobození, historická alej javorů u Smetanových sadů. V severní části Holešova 
v návaznosti na krajinu je potřeba posílit stromořadí v ul. Bořenovská, dále podél toku Rusavy na sídlišti 
Novosady. 

 V MČ Všetuly jsou stromořadí na hranici životnosti v ul. Dukelská a Míru, v jižní části Holešova jsou staré 
břízy na sídlišti U Letiště a také přestárlé kulovité javory zasahující do průjezdního profilu ulice. Za Drahou 
dožívá alej hrušní a v ul. Tyršova v obytné zóně alej lip. V MČ Dobrotice je na hranici životnosti stromořadí 
vedoucí hlavním průtahem obce. 
 

 
 
   Velké procento stromořadí je v dobrém stavu díky zajištění odpovídající péče o stromořadí. V minulosti 
proběhly ve městě Holešov dílčí obnovy stromořadí, které také přispěly k velkému procentu stability. V MČ 
Holešov došlo k posílení nových alejí v jižní části území v průmyslové zóně a v obytné zóně ul Květná, 
Tovární, ve východní části v obytné ul. Sadová, Luhy a Bezručova, ve středové části u nádraží, v ul. Školní 
a Národních bojovníků. V MČ Všetuly proběhla obnova stromořadí v ul. 6. Května, na návsi Všetuly, v ul. 
Dukelská. V MČ Dobrotice obnova stromořadí chybí. V ojedinělých případech byl použit nevhodný druh, 
který proporčně neodpovídá měřítku ulice a zasahuje do průjezdního nebo průchozího profilu komunikace 
(sloupovité habry, kulovité javory a katalpy).  
   Cílem studie je zvýšení procenta stabilních stromořadí a posílení stromořadí v chybějících částech, 
zejména s ohledem na propojení s volnou krajinou a v silně urbanizovaném prostředí průmyslové zóny. 
 
 

3.5 ZELEŇ V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ V PROPOJENÍ NA ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A ZASTAVITELNÉ 
PLOCHY 

   
   Řešené území je situováno v nivě řeky Rusavy a jejich přítoků, která prochází zastavěnou částí města 
s přechodem do volné krajiny, jež je zároveň významným lokálním biokoridorem. Okolní krajina je spíše 
zemědělsky využívaná, krajinné prostředí v nezastavěném území je tedy značně omezené, tvořené 
remízky mezi poli, drobnými lesíky a doprovodnou vegetací vodních toků Tučapský a Želkovský potok, 
Dědinka, Žopský potok a Žopka. Významnější plochy krajinné zeleně jsou situované mimo řešené území 
ve východní části s rozsáhlými lesy přírodního parku Hostýnské vrchy. Menší plochy krajinné zeleně se 
nachází v MČ Dobrotice okolo rybníka Kačák a bývalé tvrze. V ostatních částech řešených katastrů je 
krajinná zeleň zastoupena převážně prvky ÚSES, které tvoří poměrně hustou síť lokálních biocenter a 
biokoridorů doplněnou řadou navržených interakčních prvků v podobě pásů liniové krajinné zeleně, které 
budou plnit protierozní a krajinotvornou funkci.  
Nadregionální ÚSES je v řešeném území reprezentován pouze okrajově na východní hranici 
nadregionálním biokoridorem. 
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Regionální ÚSES zastupují regionální biokoridory ve východní části území, které propojují lokální LBC 
s RBC Lipina, které se nachází mimo řešené území v severní části. Nejvýznamněji jsou z ÚSES 
zastoupeny lokální biokoridory podél vodních toků a lokální biocentra v návaznosti na tok Rusavy jsou to 
LBC Křiby, Šafranice a U cukrovaru, v severní části je to LBC Podolí, v blízkosti sídla LBC Pod Želkovem, 
Chrástí a LBC Za Kozrálovem, ve východní části LBC Podboří, Poddubí, Cimburek, Kouty a v jižní části 
LBC Za Vodárnou a navrhované LBC Mokré v MČ Všetuly. 
ÚSES v zastavěném území je zastoupen pouze tokem řeky Rusavy. Prvky ÚSES mají pro svůj přírodě 
blízký charakter a přímou či blízkou návaznost na zastavěné území vysoký potenciál pro rozvoj 
každodenní rekreace a to zejména v jižní, západní a částečně také severní části území, kde větší 
rekreační cíle prakticky chybí.  
 
USES je graficky znázorněn ve výkrese č. 01 Širši vztahy a 05 Makrokompozice systému sídelní zeleně. 
 
   Závěrem lze konstatovat, že dostupnost krajinné zeleně pro obyvatele města je dostatečná v severní a 
východní části území, kde je dostatek přírodě blízkých a druhově pestrých lokalit lákajících ke každodenní 
rekreaci. Naopak v jižní, západní a severozápadní části je nutné posílit prvky krajinné zeleně a plochy 
rekreace. Nutné je však připomenout, že ÚSES slouží primárně a především k rozmnožování a k zajištění 
migrační prostupnosti krajiny pro volně žijící živočichy. 
 
Zeleň v nezastavěném území není v této studii hodnocena, v rámci průzkumů byla vytipována místa, kde 
by bylo vhodné propojit stávající sídelní zeleň s prvky ÚSES. 
 
Vodní prvky v řešeném území 
 
   V řešeném území se nachází několik významných vodních ploch, které tvoří potenciálně hodnotné prvky 
krátkodobé rekreace a tvoří významné postavení v systému městské zeleně. V Dobroticích je to rybník na 
říčce Dědinka a rybník Kačák, v Holešově při řece Rusavě soustava rybníků tzv. Rybníčky s LBC Šafranice 
a v části Všetuly dvojice rybníků v bývalém areálu cukrovaru, který je však v soukromém vlastnictví. 
   Nejvýznamnějším prvkem, který se podílí na celkovém obrazu města je bezesporu tok řeky Rusavy a 
jeho přítoků, jež jsou vyhledávanou rekreační destinací. Ze severu se vlévá Tučapský a Želkovský potok, 
z východu a jihovýchodu Dědinka, Žopský potok a Žopka.  V jižní části katastru protéká také říčka Mojena 
od východu na západ. Na charakteru města se podílí také mlýnský náhon, jenž protéká zámeckou oborou 
a zámeckým parkem, kde napájí vodní kanály v zahradním parteru zámku. 
 
Krajinný ráz 
 
   Z hlediska ochrany krajinného rázu nutné chránit významně se uplatňující pohledové dominanty 
definované v ÚPD. Ve východní části se uplatňuje pohledový horizont regionálního významu Hostýnských 
vrchů a v severní části pohledové horizonty lokálního významu Kopaniny a Pastviska. Významně se 
uplatňují také dominanty města, z nichž pozitivní dominanty tvoří památkově chráněné objekty Zámek, 
Kostel sv. Anny, Kostel Nanebevzetí Panny Marie a Gymnázium Ladislava Jaroše. Negativní dominantu 
tvoří v dálkových pohledech v centru města budova domova pro seniory, V Dobroticích objekt cihelny a 
v MČ Všetuly průmyslové objekty v areálu bývalého cukrovaru.  
 

3.6 HODNOTY A LIMITY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 
 
   Problémová mapa definuje hodnoty území a limity rozvoje zeleně v zastavěném území a v návaznosti na 
krajinu, střety zájmů a disproporce v nárocích a možnostech uplatnění zeleně při rozvoji sídla. Dále jsou 
v území definovány hlavní rekreační cíle a významné plochy městské zeleně. Problémová mapa také 
zobrazuje nestabilní základní plochy zeleně s prioritou realizace opatření. 
Optimálním stavem, ke kterému směřují dále navrhovaná opatření, je změna a omezení těchto limitů tak, 
aby bylo dosaženo zlepšení hlavních kvalitativních ukazatelů zeleně tedy stability ploch, biologické 
hodnoty a logické provázanosti systému zeleně. 
 

Hodnoty v řešeném území  
 

• Lesy 
   V řešeném území se nachází malé množství lesů, nejvýznamnější jsou rozsáhlejší lesní komplexy ve 
východní části katastru Dobrotice, tvořené lesními lokálními biocentry Podboří, Poddubí a Cimburek, 
z části zde zasahuje také okraj Přírodního parku Hostýnské vrchy, který tvoří vysoký potenciál pro rozvoj 
rekreace. Další menší lesní celky jsou v severní části Dobrotic okolo Mlýnského náhonu v návaznosti na 
zastavěné území obce. V k.ú. Holešov se nachází menší lesík Pod Želkovem v severní části nedaleko 
zastavěného území a v jižní části za vodárnou. V MČ Všetuly zastupuje lesní společenstvo LBC U 
cukrovaru při řece Rusavě a podél ČOV je v územním plánu vymezená plocha pro menší lesík. Územní 
plán dále vymezuje rozsáhlé plochy zeleně určené pro založení lesoparku v areálu bývalého zemníku 
cihelny v Dobroticích a zejména v jižní části k.ú. Holešov a Všetuly, který oddělí průmyslovou zónu 
Holešov od samotného města a nabídne významné plochy příměstské rekreace místních obyvatel. 
 

• Vodní plochy a toky  
   Vodní prvky jsou podrobněji popsány v předešlé kapitole, k nejvýznamnějším patří zejména tok řeky 
Rusavy s bohatými přítoky a s nivními porosty a menší vodní plochy rybníků v blízkosti jejich toků. 
Potenciálně velmi významná je soustava rybníků v bývalém areálu cukrovaru v MČ Všetuly, která má 
vysoký potenciál k rekreaci vzhledem k nedostatku větších rekreačních cílů v této části řešeného území.  

 
• Bohatý systém ÚSES  

   V územním plánu je kvalitě zpracovaný ÚSES, který je podrobněji popsán v předešlé kapitole. Prvky 
ÚSES zde tvoří poměrně hustou síť stávajících i navrhovaných regionálních i lokálních biocenter a 
biokoridorů doplněnou řadou navržených interakčních prvků v podobě pásů liniové krajinné zeleně, které 
budou plnit zejména protierozní a krajinotvornou funkci, v některých případech také funkci izolační.  
 

• Městská památková zóna 
   Městská památková zóna představuje historické jádro města Holešov vymezeného na podkladě mapy 
stabilního katastru z roku 1830. Zóna je vymezena historickou zástavbou a zámeckým parkem s oborou. 
Představuje území vysoké historické hodnoty s ústředními památkově chráněnými objekty Zámeckého 
parku, Trinitářského kláštera a řadou menších parkově upravených ploch a náměstí s významnými 
architektonickými památkami a drobnými sochařskými objekty. Představuje tak zeleň historického parteru. 
Svým rozsahem velkého parkového komplexu se podílí na typickém charakteru města.  
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• Významné krajinné prvky 
   V katastrálním území Holešov, Všetuly a Dobrotice se nachází významné krajinné prvky ve smyslu § 3 
odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, který definuje VKP jako 
ekologicky, geomorfologicky, nebo esteticky hodnotnou část krajiny, která utváří její vzhled, nebo přispívá k 
udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy a dále jiné 
části krajiny, které zaregistruje podle § 6 tohoto zákona orgán ochrany přírody jako významný krajinný 
prvek. 
 
Registrované VKP jsou v řešeném území dva. Hrušňový sad je situovaný JV od centra města při železnici 
v ul. Boženy Němcové, který zahrnuje sad starých odrůd hrušní. V k.ú. Dobrotice je to VKP Hrubé louky ve 
východní okrajové části katastru. 
 

• Památné stromy 
   Památné stromy jsou stromy rostoucí mimo les, které jsou chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny. V řešeném území se nachází čtveřice památných stromů, v k.ú. Dobrotice je to 
planá hrušeň na hradisku v severní části a lípa srdčitá na Pomezí situovaná u průtahu v prostoru návsi. 
V k.ú. Holešov roste ve Smetanových sadech v památkové zóně líska turecká a v Americkém parku 
Masarykův jasan. 
 

• Stromořadí 
   Městská stromořadí představují důležitý prvek městské zeleně tvořící zelené cesty městem (hlavní 
zelené osy systému zeleně) a propojující jednotlivé základní plochy zeleně. Nejvýznamnější stromořadí 
jsou situována v hlavních městských ulicích a v historických jádrech místních částí. V historickém okruhu 
v ul. Dlažánky, na náměstí Svobody, v ul. Palackého, Masarykova, Osvobození, Očadlíkova, Novosady, 
Všetuly, dále Bezručova, Pivovarská. V části Dobrotice stromořadí téměř zaniklo a je tedy nutné je obnovit. 
V problémové mapě jsou zaznamenány veškeré hodnocené stromořadí a následně také chybějící 
stromořadí, která významně propojí systém sídelní zeleně s okolní krajinou. 
 

• Významné plochy zeleně sídla 
   Mezi nejhodnotnější plochy městské zeleně patří zejména historický park, městské parky a náměstí a 
plochy rekreační zeleně, které jsou vyznačeny v problémové mapě: 
Zámecká zahrada s oborou, Smetanovy sady, Třešňové sady, Náměstí Svobody, Park hasičů, Holajka, 
Americký park, Náměstí Masarykova Očadlíkova, Švehlovy sady, Hřbitov, Náves Všetuly a Dobrotice, 
Plačkov, Park Sokolská, Park Havlíčkova, Lesopark u obchvatu. 
 
Mimo tyto plochy jsou dále hodnotná veřejná prostranství, jež jsou tvořena mozaikou parkově upravených 
ploch - náměstí Dr. E Beneše, Náměstí sv. Anny, Náměstí F.X. Richtera, městské ulice Masarykova, 
Palackého, Novosady. 
 

• Hlavní rekreační cíle 
   Hlavním rekreačním cílem každodenní rekreace je zejména rozsáhlý zámecký park s oborou, který tvoří 
čtvrtinu rozlohy veškeré městské zeleně. V intravilánu jsou to dále parky Smetanovy sady, Americký park, 
Švehlovy sady, Park Sokolská. V extravilánu jsou rekreační cíle situovány převážně ve východní části 
území hradisko v Dobroticích s rybníkem Kačákem, tok říčky Dědinky s rybníkem a přírodní park 
Hostýnské vrchy. V severní části láká k rekreaci Tučapský potok a jižní část lesíku Pod Želkovem, dále na 
sever lesy s pozůstatky hradu Kosařov, které leží na sousedním katastru. V jižní, severozápadní a západní 
části rekreační cíle chybí, významně se však v celém území uplatňuje tok řeky Rusavy s břehovými 
porosty a soustavou menších vodních ploch.  
Na hranici katastru Holešov a Dobrotice má vysoký potenciál perspektivní lokalita rekreační zeleně 
lesoparku u obchvatu a navazující plochy bývalého zemníku cihelny.  
 
 
 
 
 

Limity rozvoje zeleně 
 

• Hlavní dopravní tahy a frekventované komunikace 
   Hlavním dopravním tahem v řešeném území je obchvat Holešova ve východní části katastru Holešov, 
který je situován na okraji zastavěného území a směruje do MČ Dobrotice. Průchodnost je zajištěna 
podchody podél železnice Holešov-Dobrotice. Okolo frekventovaných komunikací vedoucích městem jsou 
ojediněle chybějící pásy zeleně, které by umožňovaly vznik plnohodnotné stromové zeleně v části ul. 
Palackého a zejména v západní části MČ Všetuly směrem na Hulín v lokalitě s převažujícími plochami 
průmyslu a výrobních areálů. V několika místech podél hlavních městských komunikací jsou však 
nevyužité pásy, skýtající vysoký potenciál pro realizace zeleně, která bude zmírňovat nežádoucí prašnost 
a bude zvyšovat vlhkostní poměry. Jedná se zejména o ul. Zlínská, Palackého a průtah MČ Dobrotice a 
podél komunikace vedoucí ze Všetul na Rymice. Zejména je vhodné posílení stromového patra, nižšího 
keřového a zejména podceňovaného bylinného patra extenzivního charakteru. Problémem zde bude 
legislativa, nesouhlas majitelů sítí tech. infrasturktury a neochota provozovatele. Nicméně finanční 
náročnost bude nízká a efekt vysoký. Při zadání je však nutná přítomnost krajinářského architekta. 
 

• Železnice 
   Hlavní železniční trať s nádražím je vedena jižní částí města ze západu z Hulína, dále podél výrobních 
ploch, Amerického parku, pod obchvatem ve východní části a dále podél zámecké obory na východ do 
Dobrotic a Bystřice pod Hostýnem. Železnice tvoří v několika místech barieru fyzické prostupnosti 
v návaznosti na propojení jednotlivých rekreačních cílů. V místech kruhového objezdu vedoucího ze středu 
MČ Všetuly není zajištěno propojení na jižní část Holešova a do budoucího lesoparku. Další propojení 
chybí mezi lesoparkem u obchvatu a zámeckou oborou. Nevyužité pásy zeleně podél železnice však 
představují vysoký rozvojový potenciál pro využití k rekreaci, neboť v blízkosti železnic jsou situovány 
významné parky a plochy zeleně, které by bylo vhodné propojit zelenými cestami. 
 

• Průmyslové areály 
   Většina ploch průmyslu a výroby je situována v západní části MČ Všetuly a v jižní části MČ Holešov, kde 
je navíc vybudována strategická průmyslová zóna, která tvoří neprostupnou a neúměrnou bariéru v 
propojení sídelní zeleně na jižní část krajinného prostředí. Výrobní a průmyslové plochy jsou tvořeny 
rozsáhlými pozemky, které není možné rozčlenit zelenými liniemi, které by posílily ekologickou stabilitu 
prostředí v silně urbanizovaném prostředí. Východiskem je soustavná komunikace s vlastníky těchto 
pozemků s důrazem na potřebu podrobného plánování zeleně v těchto objektech a zejména návaznost na 
provázanost s okolními plochami zeleně. Průmyslové plochy se negativně uplatňují také v dálkových 
pohledech při příjezdu města ze západní a jižní strany.  
 

• Zahrádkářské kolonie 
   Zahrádkářské kolonie se významně podílí na celkovém systému zeleně města Holešov. Tyto plochy jsou 
převážně situovány podél řeky Rusavy v severní části zastavěného území MČ Holešov v návaznosti na 
zámeckou oboru, v MČ Dobrotice i Všetuly. V severní části k.ú. Holešov jsou situovány také v krajině mezi 
Tučapským a Želkovským potokem, v jižní části pak na východním okraji sídliště U Letiště. Ve východní 
části navazují na plochu lesoparku. V několika místech tvoří tyto komplexy neprostupné bariéry, např. 
v MČ Všetuly mají vstupní bránu a znemožňují tak průchod z ul. Za vodou do volné krajiny směrem na 
Količín. Vhodné by bylo také propojení ul. Sokolské s cyklostezkou podél Rusavy právě přes navrhované 
plochy zahrádkářských osad. V MČ Dobrotice pak chybí propojení od zámecké obory, kolem LBC 
Šafranice přes zahrádky k Tučapskému potoku.  
 

• Bariéry prostupnosti, nedostatečná dostupnost rekreačních cílů 
   V katastru města je několik lokalit s chybějícím pěším propojením, které by dotvářely tzv. „zelené cesty 
městem“ a které by logicky propojovaly jednotlivé plochy zeleně s hlavními rekreačními cíli ve volné 
krajině. MČ Všetuly chybí propojení z ul. Za vodou kolem LBC U cukrovaru na cyklostezku vedoucí na 
Količín a přímější propojení z ul. Sokolská na cyklostezku podél Rusavy přes navrhované plochy 
zahrádkářských osad. Propojení Všetul a Holešova jižní částí nebylo doposud vybudováno. 
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Vhodné by bylo propojení od kruhového objezdu pod návsí Všetuly přes navrhované lesoparky k sídlišti U 
Letiště a dále na jihovýchod k lokalitě Větřák. V MČ Holešov chybí pěší a cyklistické propojení kolem řeky 
Rusavy přes sídliště Novosady od mostku ve Všetulích po most v ul. Přerovská v blízkosti centra města. 
Tato lokalita má vysoký potenciál pro vnik kvalitního městského nábřeží poskytující plochy pro každodenní 
rekreaci zejména pro obyvatele sídliště Novosady a bytových domů Třešňové sady.  Z ul. Hankeho chybí 
pěší propojení přes mostek, kolem zahrádek k lesu Pod Želkovem. V jihovýchodní části chybí cyklistické 
propojení kolem Hrušňového sadu do Amerického parku a dále pěší napojení odtud do lesoparku u 
obchvatu a dále do zámecké obory. Jedná se o důležitou rozvojovou rekreační osu zeleně. Propojení pro 
pěší chybí také v MČ Dobrotice od zámecké obory, kolem LBC Šafranice přes zahrádky k Tučapskému 
potoku. V severovýchodní části Dobrotic chybí vhodnější pěší napojení na krajinné prostředí od Akvaduktu 
k hradisku a k rybníku Kačák. V JV části chybí propojení návsi v Dobroticích kolem Žopského potoka dále 
do Hostýnských vrchů. 
 
Z hlediska majetkových vztahů je většina navrhovaných tras v majetku Města Holešov, část je však 
soukromých a tedy předmětem výhledových jednání. Úkolem studie je zejména zlepšení přístupnosti 
hlavních rekreačních cílů příměstské rekreace. 

 
• Chybějící stromořadí 

   V rámci průzkumů byly vytipovány lokality s chybějícím stromořadím, které by vytvořily propojení 
jednotlivých ploch zelně a jež by vytvořily vhodnější klimatické podmínky zejména kolem frekventovaných 
komunikací a v zástavbě domů. Zvýšenou pozornost si zaslouží zejména historicky utvářená stromořadí 
v ul. F.X. Richtera, v části Palackého, Novosady a Očadlíkova, v ul. Zlínská, Osvobození a na návsi 
Dobrotice. Stromořadí dále chybí v nových obytných zástavbách, dále v průmyslové zóně v jižní části 
území. Důležitým prvkem jsou také stromořadí na okraji zastavěného území, propojující městskou zeleň 
s volnou krajinou a prvky ÚSES. 
 

• Nestabilní plochy zeleně - popsáno výše 
 

• Sítě technické infrastruktury 
   Obecným limitujícím faktorem při realizaci výsadeb dřevin ve městech je existence sítí technické 
infrastruktury a jejich ochranných pásem. V současnosti je existence a ochrana technické infrastruktury 
nadřazena požadavkům občanů na kvalitu života a veřejného prostoru – tedy na existenci kvalitní zeleně v 
sídlech. 
 

• Nedostatečná atraktivita ploch 
   V centru města a v navazujících plochách je několik větších i drobných parkově upravených ploch, které 
jsou zanedbané a postrádají vyšší atraktivitu pro každodenní rekreaci a není tak plně využit jejich 
potenciál. Chybí dostatečný mobiliář, kvalitní zeleň, jsou zde přerostlé keře, které znemožňují přehlednost 
prostoru, chybí atraktivní bylinné patro a v několika případech je potřebné řešit celkovou koncepci plochy. 
V historickém jádru jsou to významné plochy v předprostoru historických budov a menší náměstí a uliční 
parter. Tyto plochy jsou v situaci komplexního řešení zařazeny prioritně do 1.etapy. 
 

• Hospodaření s vodou v intravilánu města 
   Hospodaření se srážkovou vodou není dostatečně řešeno zejména okolo dopravních staveb. Naprostá 
většina staveb řeší odvod srážkové vody odtokem do kanalizace a nepočítá se zasakováním vody v místě. 
V případě velkých parkovišť v nákupních zónách jsou stromy vysazeny do malých prostor se zvýšenou 
obrubou a veškerá voda z okolních ploch se nemůže vsáknout do kořenového systému stromu, což by 
zlevnilo náklady na zálivku. Stromy v takových plochách navíc neprospívají a výrazně schnou.  
Řešením je nově nastavený způsob technických řešení u nových staveb, případná úprava staveb 
stávajících, realizace kořenových mostů s použitím prokořenitelných substrátů ve spodní stavbě 
rozsáhlých zpevněných ploch. Každé drobné zadržení vody v intravilánu města má vliv na úpravu 
klimatických poměrů a zlepšení životního prostředí obyvatel. 
 

4. NÁVRH SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 
 

4.1 ÚVOD 
 
Zhodnocení výsledků dílčích projednání: 
   Územní studie města Holešov byla zadána v roce 2019, byl stanoven cíl a účel studie, její obsah a 
rozsah. Územní studie řeší zeleň v zastavěném území obce a v zastavitelných plochách vč. návazností na 
volnou krajinu. Předmětem zpracování není řešení krajinné zeleně, která je podrobněji řešena v ÚPD. 
V rámci zpracování proběhlo společné jednání za účasti dotčených odborů města s představením výsledků 
zpracovaných analýz, problémové mapy a návrhu opatření a nových ploch zeleně včetně rozdělení do 
časových etap. Do konečné podoby byly zapracovány vznesené připomínky v souladu s připravovanou 
změnou ÚPD. 
 
Soulad s ÚPD: 
 Územní studie sídelní zeleně Města Holešov byla zpracována v souladu se stávající platnou územně 
plánovací dokumentací, zejména s urbanistickou koncepcí a dokumentací ÚSES.  
Sídelní zeleň je v územním plánu vymezována jako součást ploch veřejných prostranství s převahou 
nezpevněných ploch (PZ), veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV), ploch smíšených 
obytných městských (SO.2), ploch občanské vybavenosti – veřejná vybavenost (OV), ploch občanského 
vybavení – tělovýchova a sport (OS), ploch hromadného bydlení (BH), ploch individuální rekreace – 
zahrádkářské osady (RZ), ploch občanského vybavení – veřejná pohřebiště a související služby (OH), 
ploch vodních a vodohospodářských (WT) a ploch územního systému ekologické stability. 
Z ÚPD byly v návrhové části převzaty navrhované plochy zeleně s označením PZ - plochy veřejných 
prostranství s převahou nezpevněných ploch. 
 

4.2 NÁVRH ŘEŠENÍ SYSTÉMU ZELENĚ SÍDLA  

4.2.1 Nezastavěné území 
 
Vazby města na krajinu 
 
   Pro charakter města je určující jeho poloha v nivní krajině řeky Rusavy s řadou menších přítoků říček a 
potoků s doprovodnou vegetací, které město propojují s okolní zemědělsky intenzivně využívanou krajinou. 
Obraz města významně dotváří komplex zámecké zahrady se zámeckou oborou, jenž vstupuje do centra 
města. Severním a východním směrem reliéf pozvolna stoupá až k nejvyššímu bodu v katastru Holešova, 
který tvoří vrchol Lysina na východě. V dálkových pohledech na město se výrazně uplatňují pohledové 
horizonty Hostýnských vrchů a nižších kopců Podbeskydské pahorkatiny. Naopak ze strany západní a jižní 
jsou navržena nutná opatření k harmonizaci krajinného obrazu při pohledu na město od Hulína, kde se 
výrazně negativně projevuje průmyslový charakter zástavby. V ostatních částech okolní krajiny je nutné 
vytvořit fragmentaci zemědělské krajiny pomocí výsadeb liniových prvků (stromořadí, remízků). Tato 
opatření v krajině jsou podrobně řešena v územním plánu, což je v této studii zohledněno. 
 
 
Způsob propojení systému zeleně sídla a nezastavěného území 
 
   Napojení systému zeleně města Holešov na okolní krajinu je řešeno pomocí stávajících i navrhovaných 
rekreačních tras propojujících hlavní rekreační cíle. Hlavními rekreačními cíli v okolí Města Holešov je 
zejména řeka Rusava se svými přítoky a nivními porosty a rozsáhlý zámecký park s oborou, který tvoří 
čtvrtinu rozlohy veškeré městské zeleně a je spádovou oblastí pro rekreaci obyvatel centra města a MČ 
Dobrotice. Lokálně je navrženo dobudování pěších a cyklistických tras podél řeky a podpořit tak vysoký 
rekreační potenciál. 
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Ve východní části řešeného území jsou to hodnotné lesní komplexy v podhůří hostýnských vrchů, které 
jsou propojené pomocí prvků krajinné zeleně a cesty kolem toku Dědinka a navrhovanou trasou podél 
Žopského potoka.  Dále jsou zde menší lesíky kolem hradiska a rybníku Kačák a rybníku na říčce Dědinka 
ležící v těsné návaznosti na zastavěné území Dobrotic a jsou tedy spádovou oblastí pro její obyvatele.  
   Kontaktními plochami v propojení s okolní krajinou jsou zejména rekreační cíle lokalizované v těsné 
návaznosti na zastavěné území sídla. V severní části je to řeka Rusava s lokalitou Rybníčky, dále pak les 
Pod Želkovem a Tučapský potok, ke kterým je nutné dobudovat pěší propojení kolem zahrádkářských 
osad. Nedílnou součástí je také bohatý ÚSES se sítí biokoridorů a interakčních prvků, kolem kterých jsou 
navržené nové vycházkové trasy a okruhy. 
V SZ části je pro obyvatele MČ Všetuly a obyvatele sídliště Novosady a Dukelská kontaktní plochou nově 
navržený park na ul. Rymická a propojení kolem vodojemu na cyklostezku do Rymic a Količína. Další 
propojení je navrhováno přes zahrádkářskou osadu kolem LBC U cukrovaru dále na Količín. Chybějící 
napojení na krajinnou zeleň je v západní části území vedeno kolem ČOV kolem navrhovaného rybníka 
k lesíku dále na Třebětice, zejména se spádem pro obyvatele místní části Kolonka. V západní části má 
vysoký potenciál k rekreaci perspektivní lokalita rybníků v areálu cukrovaru, která by vytvořila významnou 
plochu každodenní rekreace pro obyvatele Všetul. 
V jižní části řešeného území chybí napojení na volnou krajinu zejména z důvodu vybudování rozsáhlé 
strategické průmyslové zóny, která tvoří bariéru prostupnosti. Průchodnost zeleně je zde tedy zajištěna 
navrhovanými a částečně již zrealizovanými prvky ÚSES a navrhovanými plochami lesoparků, které 
propojí MČ Všetuly s jižní a východní částí Holešova. Založením lesoparků bude vytvořeno chybějící 
rekreační zázemí pro obyvatele Všetul, sídliště U Letiště a obytné zóny při ul.Zlínská. V jižní části je dále 
navrhovaná trasa, která propojí jižní část města s lokalitou Větřák a dále na cyklostezku vedoucí na 
Martinice.  
V jihovýchodní části na hranici katastru Holešov a Dobrotice má vysoký potenciál perspektivní lokalita 
rekreační zeleně lesoparku u obchvatu a navazující plochy bývalého zemníku cihelny spádově pro 
obyvatele stávajících i nově vznikajících obytných zón v okolí. Zde je navrhované propojení rekreační trasy 
na MČ Žopy. 
   
   Jednotlivé rekreační cíle jsou vzájemně propojeny existujícími nebo chybějícími liniemi zeleně (tokem 
řeky Rusavy, Dědinky, Žopského potoka, plochami zeleně podél železnice, historickými stromořadími). Na 
několika místech toto logické propojení zeleně chybí případně je přerušeno neprostupnými bariérami jako 
oplocené zahrádkářské kolonie, průmyslové areály anebo chybějící pěší stezky. 
 
   Základní prostorové vztahy systému zeleně v propojení na zeleň krajinnou jsou uvedeny ve výkresu č. 05 
Makrokompozice systému zeleně sídla, kde veškeré rekreační trasy jsou značeny fialovou barvou, 
chybějící propojení rozvojových os je vyznačeno červenou čárkovanou linií. Navrhované propojující 
stromořadí a plochy zeleně jsou pak vyznačeny ve výkresech č. 06 a 07 Komplexní návrh sídlení zeleně a 
etapizace opatření.  
 

4.2.2 Zastavěné území a zastavitelné plochy  
 
Makrokompozice systému zeleně 
 
   Základní kompozičně prostorové schéma systému sídlení zeleně je vyjádřeno ve výkresové části ve 
výkrese č. 05 Makrokompozice systému zeleně sídla. 
 
   Makrokompozici systému zeleně města Holešov tvoří jádrové části systému zeleně, zahrnující 
nejvýznamnější plochy zeleně v zastavěném území v propojení na plochy zeleně ve volné krajině. Tyto 
plochy tvoří vnější a vnitřní zelený prstenec a jsou propojeny pomocí hlavních zelených os a rozvojových 
zelených os. 
 
• Vnější zelený prstenec  
– zahrnuje plochy zeleně příměstské rekreace, které tvoří hlavní rekreační cíle v okolí města. 

Jedná se o les Pod Želkovem, Tučapský potok, Hradisko a Kačák v Dobroticích, Říčka Dědinka, 
Hostýnské vrchy a obec Rymice na západě. 
 
• Vnitřní zelený prstenec 
- zahrnuje nejvýznamnější zelené plochy v zastavěném území města a potenciálně hodnotné plochy 
zeleně určené k rozvoji v zastavěném území, na pomezí zastavěných a zastavitelných ploch. Definujeme 
zde jádrové části systému zeleně, které lze rozdělit na: 
 

• Hlavní jádrové uzly - jde o parkové plochy s jasně definovanou funkcí jako nejhodnotnější části 
systému zeleně na úrovni základních ploch. Jsou to Zámecký park s oborou, Americký park, 
Smetanovy sady, Švehlovy sady, parkově upravené plochy U Potoka, Třešňové sady, Park hasičů, 
Park Havlíčkova, Náves Všetuly, Střed obce Dobrotice 

 
• Rozvojové uzly  - jde o plochy zeleně s jasně definovanou funkcí na úrovni základních ploch, u 

kterých je navržena změna stávajícího funkčního typu nebo jde o zcela nově navržené základní 
plochy zeleně. Představují významná rozvojová území, v kterých se často kříží rozvojové osy 
systému zeleně různého významu. 
 Rozvojové uzly takto jsou místy, která jsou zvláště významná z hlediska prostorových souvislostí a 
provázanosti celého sytému zeleně. K rozvojovým uzlům patří zejména plochy s vysokým 
potenciálem rozvoje rekreace v zeleni, zejména jde o stávající plochy zeleně nebo nové plochy 
zeleně na rozhraní zastavěných a zastavitelných ploch s přechodem do volné krajiny. Je to soubor 
parkově upravených ploch Holajka v centru města, parkově upravené plochy mezi nádražím a ul. 
Tovární, v severní části navrhované parky Bořenovská a park Rymická, park Sokolská Všetuly a 
Všetulské rybníky, v jižní části dvojice navrhovaných lesoparků a v JV části lesoparky v bývalém 
zemníku cihelny. 
 
Jednotlivé jádrové části systému sídelní zeleně jsou propojeny pomocí hlavních zelených os a 
rozvojových zelených os. 

 
• Hlavní zelené osy - funkční osy zeleně vytvářející spojnice jednotlivých základních ploch zeleně, 

jádrových uzlů a ostatních přírodních prvků ve volné krajině. Zelené osy jsou tvořeny mozaikou 
základních ploch zeleně a liniových prvků. 

 
Hlavní osa podél řeky Rusavy (krajinná osa) - tvoří ústřední krajinnou osu celého systému zeleně, 
kopíruje trasu lokálního biokoridoru kolem řeky Rusavy a propojuje plochy zeleně všech řešených 
městských částí. Spojuje rekreační cíle v části Dobrotice na východě (Kačák a hradisko) s návsí v 
Dobroticích, s centrem města Holešov (centrálním jádrovým uzlem Zámeckého parku s oborou), 
s návsí Všetuly a se soustavou Všetulských rybníků a nivou vedoucí ke Količínu a podél rymické 
cyklostezky na Rymice. Jedná se o velmi oblíbenou trasu pro každodenní vycházky obyvatel. Podél 
části osy vede cyklostezka, na části je hodnotná smíšená alej lip, jasanů, javorů a místy dubů, která 
je postupně obnovována a rozšiřována. V MČ Dobrotice tvoří propojení sídla s krajinou na východě 
území podél návsi a říčky Dědinky do přírodního parku Hostýnské vrchy. 
 
Ústřední městská osa - osa tvoří ústřední zelenou cestu městem a propojuje jádrový uzel 
Amerického parku v JV části Holešova, odtud kopíruje historická stromořadí v ul. Masarykova, 
Smetanovy sady a ul. Palackého kolem hlavního nádraží a gymnázia k Všetulskému parku a na 
náves Všetuly. Jedna linie městské osy pokračuje také kolem kostela pře náměstí Dr. E. Beneše a 
náměstí Svobody, březovou alejí k parku hasičů v severní části. Osa je typická výraznými 
historickými alejemi. 
 
Osa historického okruhu města - osa sleduje historickou osu města od jádrového uzlu Amerického 
parku přes ul. Očadlíkova, historickou náves Plačkov, následně okolo historického jádra městské 
památkové zóny alejemi v ul. Nerudova spojuje jádrový uzel U Potoka, Náměstím Svobody, kde se 
kříží s ústřední městskou osou k rozvojovému uzlu parkových ploch Holajka a Zámeckou ulicí 
 k jádrovému uzlu zámeckého parku. 
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• Rozvojové zelené osy - spojnice jednotlivých ploch zeleně, rozvojových uzlů ostatních přírodních 
prvků ve volné krajině, jejichž funkce nebo kvalita je v současnosti omezena. 
 
Rekreační rozvojová osa Všetuly - Dobrotice - v současnosti neúplná osa propojující hlavní 
městské parky v řešených městských částech. Rozvojový uzel s rozšířeným Všetulským park 
propojený městskými alejemi k sídlišti Kráčiny z hlavním uzlem parku v ul. Havlíčkova, odtud 
navrženými a stávajícími alejemi k rozvojovému uzlu u nádraží a podpořenou trasou ve formě alejí 
podél železniční trati s jádrovým uzlem Švehlových sadů, Amerického parku dále do rozvojového 
uzlu lesoparků bývalé cihelny a propojení s jádrovým uzlem návsi v Dobroticích. Touto osou dojde 
k vytvoření významného rekreačního propojení zelenými cestami městem a jeho okrajových 
částech. 
 
Osa Americký park - Přílepy - zlepšení propojení zeleně novými stromořadími podél cyklostezky na 
Přílepy. 
 
Osa Všetuly - Rymice - chybí pěší propojení rozvojového uzlu nového parku v ul. 
Rymická s cyklostezkou vedoucí na Rymice k rekreačnímu cíli Rymický háj. Dojde tak k rozšíření 
vycházkových tras v zeleni v západní  části území, kde jsou rekreační trasy omezené. 
 
Osa Park Hasičů - Oark Bořenovská - chybí pěší propojení rozvojového uzlu parku v ul. 
Bořenovská navrhovanou izolační zelení kolem areálu hasičského sboru k jádrovému uzlu parku 
hasičů. Tato osa se stane významným rekreačním propojením do centra města a k řece Rusavě 
pro obyvatele obytných souborů v severní části ul. Bořenovská. 
 
Osa Švehlovy sady - U Potoka - zlepšení propojení zeleně novými stromořadími mezi dvěma 
jádrovými uzly pomocí liniové zeleně. 
 
Osa jižní - v současnosti chybějící spojnice mezi Všetulskou návsí přes navrhované plochy 
lesoparků k sídlišti U Letiště a Švehlovými sady v jižním centru města, stejně jako s jádrovým 
uzlem kolem nádraží.. Osa by významně propojila západní část města s jižní částí, což by rozšířilo 
rekreační možnosti pro obyvatele Všetul a sídliště U Letiště. 
 
Osa Holajka - Želkov - pozůstatky hradu Kosařov - v současnosti částečně chybějící spojnice mezi 
rozvojovým uzlem parkových ploch v centru města Holajka, mostem přes Rusavu, výsadbou liniové 
zeleně do lesa Pod Želkovem a dále směrem na lesy kolem bývalého hradu Kosařov. Vytvoří se tak 
významná linie sloužící k vycházkám ve volné krajině. 
 
Osa lesopark u obchvatu - zámecký park - vytvoření pěšího propojení přes železnici a koupaliště 
pomocí stromořadí. 
 
Osa Dobrotice - Hostýnské vrchy - Propojení středu MČ Dobrotice s krajinným prostředím 
Hostýnských vrchů formou vybudování pěší trasy podél ploch krajinné zeleně. Dojde tak  
k rozšíření vycházkových tras v zeleni ve východní části území. 
 

   Prioritně je potřeba řešit zeleň v rozvojových uzlech a rozvojových zelených osách, což povede k 
posílení celkové stability systému sídelní zeleně v návaznosti na krajinné prostředí a přírodní plochy. Velká 
část pozemků však není ve vlastnictví města, proto bude tento proces spíše dlouhodobý. 
 

4.3 NÁVRH DŘEVINNÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ 
 
   Návrh plošného zastoupení dřevinných vegetačních prvků a prostorové struktury je uveden v tabulkové 
části u jednotlivých hodnocených základních ploch zeleně. Konkrétní druhy nejsou uvedeny z důvodu 
nutnosti provedení podrobnější analýzy jednotlivých řešených ploch. 
 

Doporučený sortiment kosterních dřevin pro parky a uliční parter 
 

• Sortiment dřevin v památkově chráněných objektech historických parků 
- sortiment použitých dřevin je vybírán na základě kompoziční a historické analýzy řešené lokality, 
tedy na základě provedení stavebně historického průzkumu.   

 
• Sortiment dřevin v MPZ 

- V MPZ by měly být solitérní dřeviny a skupiny stromů prostorově komponovány tak, aby 
nevytvářely pohledovou bariéru na památkově chráněné objekty historických dominant. Dřeviny 
jsou zde spíše v doplňkové funkci, aby harmonicky dotvářely, případně rámovaly hlavní prohledy a 
průhledy na hodnotnou architekturu. 
- Přípustné je použití tvarované dřevinné zeleně, která zvýší atraktivitu ploch a v místech výrazně 
osluněných, kde je žádoucí zachování pohledů zvýší také pobytové možnosti ve stínu. 
- Žádoucí je vznik drobných ploch zeleně ke krátkodobé rekreaci s použitím vzácnějších druhů keřů 
doplňkově s podrostovými trvalkami, které zvýší atraktivitu a mikroklima historického jádra a které 
budou zadržovat vodu v silně urbanizovaném prostředí. Naopak nežádoucí je úbytek ploch zeleně 
na úkor rozšiřování zpevněných ploch. 
- Použité dřeviny by neměly přerůstat okolní budovy.  
- V hlavních městských ulicích, kde se nachází historické budovy neměly být vysazovány příliš 
vzrůstné dřeviny, které bránily průhledům na hodnotné stavby  
- Žádoucí je sjednocení druhu v historických stromořadích v historickém jádru, v městském okruhu 
a v osách uličního parteru. Tradiční druhy vzrostlých domácích dřevin je možné vzhledem 
k problematické velikosti nahradit malokorunnými kultivary téhož druhu. V místech úzkých ulic volit 
kultivary úzkokorunné s větším výsadbovým sponem. Vhodné je zvýšit atraktivitu historického 
uličního parteru založením vegetačních pásů s podrostovými trvalkami. 
- Sochařské dominanty na náměstích doplňovat tak, aby skulpturu či plastiku harmonicky 
doplňovaly či kontrastně obohatily. Volíme spíše malokorunné stromy, nebo stromy tvarovacím 
řezem pravidelně udržované.  
- Vhodné sortimenty dřevin pro veřejná prostranství v MPZ jsou podrobněji uvedeny v metodice 
Dřeviny na veřejných městských prostranstvích, Státní ústav památkové péče Praha 2001 

 
• Sortiment dřevin v uličním parteru - v uličním parteru používat dřeviny ve velikosti odpovídající 

měřítku ulice. V širokých ulicích používat vzrostlé dřeviny alejové s nasazenou korunou 
v podjezdné a podchodní výšce. Naopak v užších ulicích používat druhy úzkokorunné, případně 
malokorunné alejové s dostatečně nasazenou podjezdní a podchodnou výškou. 
- doporučené dřeviny pro širší uliční stromořadí - Tilia cordata, Acer platanoides, Acer platanoides 
´Schwedlerii´, Aesculus hippocastanum, Aesculus carnea ´Briotii´, Platanus acerifolia, Gleditsia 
triacanthos v kultivarech, Robinia pseudoacacia ´Apalachia´, ´Bessoniana´, Prunus avium ´Plena´, 
Coryllus colurna, Sophora japonica 
- střední ulice - Tilia v malokorunných kultivarech, Acer platanoides ´Cleveland´, ˇColumnare´, 
Fraxinus ornus 'Meczek, Acer platanoides ´Globosum´, Prunus fruticosa ´Globosa´, Prunus 
cerasifera 'Nigra', Crataegus v druzích, Prunus serrulata ´Kanzan´, Prunus serrulata ´Royal 
Burgundy´, Prunus subhirtella ´Autumnalis rosea´ kulovitá, Sorbus thuringiaca ´Fastigiata´, Sorbus 
aria ´Magnifica´, Crataegus lavallei ´Carierii´ 
- úzké ulice s nedostatkem prostoru - Acer campestre ´Elsrijk´, Prunus serrulata ´Amanogawa´, 
Prunus hillieri 'Spire', Prunus sargentii ´Rancho´, Crataegus monogyna 'Stricta', Cornus mas, Pyrus 
calleryana ´Chanticlear 
 

• Sortiment kosterních dřevin v zastavěném území města by měly tvořit především dlouhověké 
domácí druhy dřevin, které nejlépe odpovídají stanovištním podmínkám jednotlivých lokalit a mají 
předpoklad dlouhodobé existence setrvání na stanovišti, čímž se snižuje finanční náročnost, zvýší 
se biologická hodnota prostředí a tedy ekologická stabilita. Upřednostnit by se měly taxony 
přirozeného habitu, tvarové kultivary jen v odůvodněných případech v historickém kontextu nebo  
při stísněných prostorových podmínkách. 
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Vhodné domácí taxony stanovištně vhodných dřevin karpatských dubohabřin: Acer campestre, 
Carpinus betulus, Quercus petraea, Tilia cordata, Fagus sylvatica, Cornus sanguinea, Corylus 
avellana, Crataegus laevigata, Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum. 
Vhodné domácí taxony potočních niv Podél vodotečí) střemchových jasenin: Acer platanoides, 
Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Alnus Ivana, Fraxinus excelsior, Salix fragilit, Prunus padus, 
Sambucus nigra. 
 

• Doplňkově je možno využít i druhy nepůvodní tradiční v historickém kontextu města (Aesculus x 
hippocastanum, Acer platanoides ´Globosum´, Sophora japonica, Platanus acerifolia, Catalpa 
bignonioides, Acer saccharinum a další). 
 

• Jelikož mikroklima větších měst je stále náročnější na přirozené růstové podmínky, měly by být 
upřednostňovány dřeviny, které snáší větší teploty v létě, málo srážek, zasolení kořenů nebo 
znečištění vzduchu. 
 

Sortiment dřevin vhodných pro výsadby v nezastavěném území v nejbližším okolí sídla  
 

• V nezastavěném území používat výhradně druhy dřevin vhodné pro dané ekologické podmínky, 
tedy druhy autochtonní, podle vyskytujících se STG (skupin typů geobiocénu) v dané lokalitě.  
 

• V krajině by měly být podporovány také výsadby tradičních ovocných dřevin. Použité sortimenty se 
řídí odborným standardem vydaným AOPK, SPPK C02 003:2014 Funkční výsadby ovocných 
dřevin v zemědělské krajině. 
 

4.4 NÁVRH OPATŘENÍ 
 
   Konkrétní opatření na úrovni základních ploch zeleně a stromořadí jsou podrobně uvedena v tabulkové 
části této zprávy.   
 
Požadavky na ochranu krajinných hodnot urbanizovaného území 

• Chránit významné památkové objekty - MPZ Holešov 
• Chránit, respektovat a využívat průtok řeky Rusavy urbanizovaným územím jako městotvorný 

fenomén 
• Respektovat a rozvíjet plochy sídelní zeleně (parky, stromořadí) 
• Respektovat a chránit vodní plochy ve veřejných prostranstvích 
• V zastavěném území a zastavitelných plochách umožňovat realizaci účelných opatření k infiltraci a 

retenci vody 
 

Základní podmínky ochrany krajinného rázu stanovených v ÚPD: 
• Navrženým rozvojem území nesmí dojít k narušení nebo zhoršení stávajícího krajinného rázu. Musí 

být zachovány významně se uplatňující nezastavěné a nenarušené krajinné horizonty.  
• Je žádoucí zvýšení diverzity krajinné mozaiky ve prospěch travních porostů a zejména rozptýlené a 

liniové krajinné zeleně. Základními podmínkami ochrany krajinného rázu jsou:  
• ochrana stávajících a zakládání nových ekologicky stabilních porostů, podpora a vytvoření 

funkčnních prvků územního systému ekologické stability  
• zakládání nových stromořadí na vhodných lokalitách, popř. obnova v současnosti rozpadlých 

stromořadí  
• podpora zakládání nových liniových prvků zeleně – meze, doprovod polních cest v krajině, 

rozptýlená krajinná zeleň, křoviny apod. jako opatření proti větrné erozi, pro optické rozčlenění 
stávajících nedělených nadměrných ploch polí a pro zvýšení rekreačního potenciálu území  

• ochrana prostupnosti území – ochrana stávající cestní sítě mimo zastavěné území obce pro 
zvýšení využití rekreačního potenciálu krajiny  

• respektování výškové hladiny zástavby – ochrana siluety města Holešova a jeho městských částí.  
 
V řešeném území musí být prioritně chráněny: 

• památkově chráněné objekty, kulturní památky, městská památková zóna 
• drobné stavební památky v krajině (sochy světců, kapličky, kříže apod.) 
• pohledové horizonty 
• segmenty se zachovalou strukturou malovýrobního způsobu obhospodařování - zachovalé 

historické krajinné struktury 
• segmenty se zachovalou půdorysnou dispozicí zástavby a strukturou původní parcelace (zejména 

součást městské památkové zóny) 
• územní systém ekologické stability, přítomnost ekologicky stabilních segmentů - přirozené lesní 

porosty, prvky krajinné zeleně (remízy, meze, stromořadí, sady, břehové porosty) 
• prostupnost území po síti polních cest a značených turistických tras a cyklistických stezek 

současně musí být kontinuálně zajišťována: 
• ochrana všech ekologicky stabilních porostů s cílem vytvoření spojité sítě územního systému 

ekologické stability (ÚSES) 
• ochrana obrazu místa a siluety města Holešova a jeho místních částí v typických pohledových 

vazbách 
• ochrana a zdůraznění drobných sakrálních památek v krajině 
• pozornost při umisťování staveb, jimiž nesmí být negativně narušen krajinný ráz a pohledové 

horizonty 
• nevytvářet negativní vizuální dominanty na pohledových horizontech 
• ochrana prostupnosti území – ochrana stávající cestní sítě v zastavěném území rozvoj cyklistických 

stezek pro zvýšení využití vysokého rekreačního potenciálu krajiny 
 
Požadavky na hospodaření s vodou 
   Zvýšení podílu vodních ploch v sídle je podstatné jak z hlediska mikroklimatického, hydrologického, tak 
biologického a estetického. Vodními plochami mohou být jezírka, zasakovací tůně, průlehy. Tyto prvky je 
vhodné doplnit v parcích a větších plochách městské zeleně, ale také podél parkovacích ploch. Parkovací 
plochy řešit prioritně ze zasakovací dlažby s navazujícími zasakovacími pásy zeleně se sníženou nebo 
zapuštěnou obrubou, svedení vody ke stromům a snížit tak finanční náklady na zálivku. Hlavním cílem je 
zde zadržení vody na co nejdelší čas. Zároveň je však nutné respektovat ochranná pásma vodního zdroje 
v řešeném území. 

 
Mapa vnitřního a vnějšího ochranného pásma vodního zdroje. 
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   Město Holešov se z velké části nachází v pásmu ochrany vodního zdroje určeného k hromadnému 
zásobování pitnou vodou. Ochranné pásmo bylo vyhlášeno rozhodnutím Okresního národního výboru v 
Kroměříži, odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství 13.01.1984 pod č. j. Vod.235/1-160/1984 
(viz. přiložená mapka). Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, vydal rozhodnutí 31.10.2007 pod 
č. j. ŽP/24263/2007/Ve, kterým byly změněny podmínky, které musí být respektovány v ochranném pásmu 
2. vnitřním a 2. vnějším. Z této skutečnosti vyplývá omezená možnost zasakování srážkových vod z ploch 
silniční dopravy. 
 
Podpora budování zelených střech a dešťových zahrad 
   Zelena střecha nahrazuje volnou půdu, kterou zabírá samotná stavba. Zelená střecha spotřebovává 
CO2, filtruje škodlivé látky ze vzduchu a poskytuje životni prostor pro rostliny i živočichy, zpomaluje odtok 
srážkové vody a zároveň chrání konstrukci střechy před nepříznivými vlivy městského prostředí. 
Zachycovanou srážkovou vodu je pak možné využit jako vodu užitkovou na zalévání, kdy dojde k úspoře 
pitné vody (až o 50%) i finančních prostředků. Dochází tím také k odlehčení kanalizace. 
   Dešťové zahrady využívají vody ze střech a zpevněných ploch, která je svedena do terénní deprese, kde 
pomalu zasakuje a odpařuje se. Dochází tak k regulaci povrchového odtoku, zvýšení kvality odtékající 
vody, zlepšeni mikroklimatických podmínek. V případě málo propustného podloží bývá doplněna drenáží 
nebo přepadem do kanalizace. Jejich realizace bude vhodná na řadě ploch, kde je prostor pro jejich 
umístěni a zdroj dešťové vody. 
 
Podpora zakládání druhově pestrých trávníků 
   Velký podíl na celkovém vodním režimu sídel mají travnaté plochy.  Vyšší nároky na funkce 
zatravněných ploch nejlépe splňují trávníky s extenzivnější údržbou, mozaikovitou sečí a květnaté pásy. 
Finální efekt takového společenstva se dostaví během 2 až 3 let, protože v 1. roce se uplatňuji zejména 
plevele a trávy. Je tedy potřeba počítat s důsledným proškolením pracovníků provádějících údržbu a s 
informační akcí pro veřejnost (článek ve zpravodaji, informační cedule). Luční porost lépe zpevňuje a 
chrání půdu, je proto vhodný také na svazích ohrožených erozi. První odplevelovací seč je na 20 - 30 cm, 
další seče už na standardních 5 - 6 cm. První koseni se provádí nejlépe lištovou sekačkou, aby nedošlo k 
vytrhání nedostatečně zakořeněných rostlin. Seč by neměla probíhat při teplotách nad 25 stupňů, aby 
nedošlo ke spáleni rostlin vysokými teplotami. Posečený materiál (seno) je třeba z louky odvážet. Na trhu 
existuje řada travobylinných směsi pro kvetoucí trávníky, od regionálních po komerční. Vhodné je v prvním 
roce osivo doplnit také letničkami, které zajisti vysokou estetickou hodnotu již v prvním roce po založeni. 
 
Podpora zakládání extenzivních trvalkových záhonů a kvetoucích pásů 
   V plochách malého rozsahu kolem komunikací, chodníků nebo ve zbytkových plochách s množstvím 
inženýrských sítí je dle stanovištních podmínek vhodné sešlapávaný a špatně udržovatelný travní porost 
nahradit extenzivními trvalkovými záhony s vysokým stupněm autoregulace nebo tzv. kvetoucími 
letničkovými či trvalkovými pásy. Jejich založení a údržba v prvních letech je sice náročnější, avšak 
esteticky efektivní s  nižšími nároky na následnou udržovací péči v dalších letech. Je však nutno mít na 
paměti, že mulč v trvalkových záhonech slouží jako dočasné kryti půdy než dojde k úplnému zapojeni 
cílového porostu.  
 

4.5 NÁVRH TÉMAT PRO ZAPRACOVÁNÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 
 
   Územní studie je zpracována na podkladě stávající platné ÚPD. Současně však probíhá příprava změny 
územního plánu, proto byla při zpracování této studie zohledněna. Navrhované plochy zeleně byly 
převzaty z ÚPD. Mimo tyto navrhované plochy byly v rámci této studie vymezeny další plochy zeleně, které 
si vzhledem ke své poloze v systému zeleně zaslouží pozornost a u kterých navrhujeme změnu funkčního 
typu. Tyto navrhované plochy zeleně jsou umístěny ve stávajících  plochách hromadného bydlení (BH), 
v plochách veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch (PV) a v plochách smíšených obytných 
(SO). Tyto plochy jsou plně v souladu s ÚPD, tato studie pouze zpřesňuje popis navrhovaného cílového 
stavu ploch.  Jedná se o následující plochy uvedené v tabulkové části II. Návrh ploch zeleně. 
 

• N7N - vytvoření městského nábřeží ve stávající ploše hromadného bydlení 

• N8U - vytvoření reprezentativní parkově upravené plochy mezi ul. Novosady a Školní 
• N13P - vymezení menšího parku na sídlišti U Letiště v návaznosti na navrhované parkoviště před 

budovou městského úřadu. 
• N14P - vymezení menšího parku na sídlišti U Letiště ležícího na rozvojové ose 
• N15I - vytvoření izolační zeleně od průmyslového areálu v ul. U Větřáku 
• N18U - vytvoření reprezentativní návsi v MČ Dobrotice 

 

4.6 VYMEZENÍ PLOCH VHODNÝCH PRO OBNOVU A REVITALIZACI ZELENĚ 
 
   Plochy pro obnovu a revitalizaci zeleně jsou vymezeny etapizací opatření ve výkresech č. 06 a 07 
Komplexní návrh sídlení zeleně a etapizace opatření, kde by se přednostně měly řešit plochy zařazené do 
první etapy. Jsou to jednak plochy a stromořadí nestabilní, vyžadující neodkladný zásah a jednak plochy, 
které jsou převážně v majetku města a nic nebrání jejich realizaci a plochy, kde je efekt záměru maximální 
vzhledem k minimálním přípravným a realizačním nákladům. Podrobně jsou plochy popsány v tabulkové 
části této zprávy. 

4.7 PLOCHY NAVRHOVANÉ ZELENĚ 
 
   Plochy navrhované zeleně jsou uvedeny ve výkresech 06 a 07 Komplexní návrh sídlení zeleně a 
etapizace opatření a podrobně jsou popsány v tabulkové části II. Návrh ploch zeleně. 
 

4.8 ETAPIZACE OPATŘENÍ 
 
   Realizace opatření vedoucí k posílení systému městské zeleně je rozdělena do tří etap, podle 
naléhavosti potřeby obnovy nebo pěstebního zásahu a podle připravenosti ploch pro realizaci. 
 
Etapizace opatření - základní plochy: 
 
1. etapa – realizace v horizontu 10 let - plochy vyžadující bezodkladný zásah, plochy zeleně s významným 
postavením v systému městské zeleně, plochy historického parteru, plochy v majetku města 
2. etapa.– realizace v horizontu 20 let - plochy vyžadující náročnější projektovou přípravu vč. vyřešení 
majetkoprávních vztahů, případně plochy nevyžadující akutní zásah 
3. etapa.– plochy k realizaci výhledově 
 

Etapizace opatření - základní plochy zeleně 

etapy počet ploch výměra (m²) % 

1.etapa 81 771 814 56,52 

2.etapa 14 145 269 10,64 

3.etapa 76 448 523 32,84 

celkem 171 1 365 606 100 
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Etapizace opatření - stromořadí: 
 
1. etapa – realizace v horizontu 10 let - jde o stromořadí prioritního významu s klíčovým postavením v systému 

zeleně sídla 

2. etapa – realizace v horizontu 20 let - stromořadí, které nevyžadují akutní zásah 

3. etapa – realizace výhledová  

 

Etapizace opatření - stromořadí 

etapy počet stromořadí délka (m) % 

1.etapa 22 4 235 26,31 

2.etapa 17 3 756 23,33 

3.etapa 46 8 107 50,36 

celkem 85 16 098 100 

 

 


