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2. ÚVOD 

2.1 Cíl územní studie sídelní zeleně a plánu péče o zeleň 

 Předmětem díla je zpracování územní studie sídelní zeleně v obci Terezín v okrese Hodonín, 

za účelem podpory funkčního systému sídelní zeleně z OPŽP 2014-2020. Studie bude sloužit jako 
odborný podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace, pro rozhodování v území 

a pro ochranu, správu a péči o zeleň.  

 Územní studie sídelní zeleně v Terezíně u Čejče usiluje o zvýšení ekologické stability sídla 
a ochranu ploch zeleně návrhem nových ploch zeleně a zejména obnovou těch stávajících. Doplňuje již 

existující segmenty ochranné a liniové zeleně podél zastavěné části sídla a navrhuje spojení 
fragmentovaných segmentů zeleně v krajině. 

2.2 Vymezení řešeného území, výchozí podklady 

 Územní studie sídelní zeleně je zpracována pro katastrální území Terezín u Čejče (766542) 

v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji. 

 Řešené území zahrnuje zastavěné území obce a zastavitelné plochy a plochy zeleně v extravilánu 
obce. Zastavěné a zastavitelné území bylo vymezeno územním plánem sídelního útvaru Terezín, který 

byl vydán usnesením Zastupitelstva obce Terezín č. 2/1998 ze dne 17. 2. 1998, a následně změněn 
Změnou č. 1, která nabyla účinnosti dne 19. 11. 2014. Dále studie řeší i vazbu na volnou krajinu 

a zajištění průchodnosti území. 

3. POSTUP ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

 Studie byla zpracována dle Zadání územní studie sídelní zeleně obce Terezín (Příloha č. 1), kterou 
vystavil Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města – úřad územní plánování. 

3.1 Metodika terénního průzkumu 

Územní studie sídelní zeleně klade důraz na koncepci sídelní zeleně, proto je řešeno především 
zastavěné území obce. Pro vytvoření uceleného systému zeleně včetně návaznosti na okolní krajinu byly 

v opodstatněných případech terénní průzkumy provedeny s přesahem do volné krajiny (za hranici 

zastavěného území a zastavitelných ploch vymezených územním plánem obce). 
Terénní šetření probíhalo v průběhu května 2020. V mapě v měřítku 1:2 500 byly vymezovány 

jednotlivé plochy zeleně a do tabulek Inventarizace ploch zeleně byly zaznamenány následující údaje: 
 

1. Číslo plochy - je uvedeno v textu, tabulkách i ve výkresové části. 

2. Název plochy – pro lepší orientaci v tabulkách je uveden název plochy (např. 3/ZS) 

3. Funkční typ zeleně (v hlavní funkci) – podle velikosti a způsobu využití jsou plochy roztříděny 

do kategorií. Pro přehlednost a jednoznačnou identifikaci jsou v mapové části kategorie zeleně označeny 
písmeny (uvedeno za číslem plochy). 

 Charakteristika jednotlivých kategorií: 

Parkově upravené plochy (U) – menší parkově upravené plochy, u kterých převažuje dekorativní funkce. 
Vytváří mozaiku drobných ploch, která významně ovlivňuje charakter a specifičnost sídla. 

Rekreační zeleň (R) – volně přístupné plochy, celoročně využívané, především na okraji intravilánu 
s minimální vybaveností a vazbou na krajinnou zeleň. 

Hřbitovy (H) – zahradnicky upravené plochy účelového zařízení. 

Krajinné stromořadí (KST) – stromořadí ve volné krajině nebo propojující intravilán s extravilánem. 
Liniový vegetační prvek doprovázející cesty, silnice apod. 

Stromořadí, uliční zeleň (ST) – samostatný funkční typ dotvářející prostorovou strukturu daného uličního 
prostoru. 

4. Funkční typ zeleně (v doplňkové funkci) 

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

Zeleň sportovních areálů (ZS) – plochy zeleně uvnitř sportovních areálů s upraveným režimem 
přístupnosti. Zeleň je většinou ve formě parkově upravených ploch, pravidelně udržovaných. 

Zeleň dopravních staveb (ZD) – převážně liniové plochy zeleně bezprostředně navazující na komunikace 

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

Zeleň zemědělské výroby (ZZV) – plochy zeleně uvnitř zemědělských areálů. Zpravidla vyhrazené plochy 
s ochrannou izolační funkcí. 
Jiné (J) – specifické plochy zeleně svým charakterem nenáležící do žádného ze zde definovaných 

funkčních typů zeleně. 
 

 Vzhledem k tomu, že se podrobně nevyhodnocuje zeleň v plochách následujících kategorií, byly 
při terénních průzkumech pouze plošně vymezeny hranice těchto ploch: 

Zeleň u individuální zástavby RD (ZRD) – okrasná a užitková zeleň u rodinných domů včetně zástavby. 
Zahrady – převážně oplocené areály okrasných a užitkových zahrad bez obytné zástavby. 

5. Majetek obce – údaj z katastru nemovitostí o majetkové příslušnosti ploch: 

ano – plocha zeleně je v majetku obce, 
ne – plocha zeleně není v majetku obce, 

cst (částečně) – část plochy zeleně je v majetku obce. 

6. Přístupnost – údaj o režimu přístupnosti plochy zeleně. 
P – veřejnosti přístupná plocha bez omezení. 

O – časově omezený přístup na plochu. 
V – vyhrazená plocha. 

7. Prostorové uspořádání vegetačních prvků 

1 – vhodné – vhodná struktura, odpovídá charakteru funkčního typu zeleně, plně podporuje jeho funkci. 
2 – průměrné – struktura ne zcela vhodná vzhledem k charakteru funkčního typu. Potřebná částečná 

úprava (stratifikace porostů, změna skladby vegetačních prvků, změna otevřenosti/uzavřenosti 
prostoru). 

3 – nevhodné – struktura nevhodná nebo zcela nevhodná vzhledem k charakteru funkčního typu, 
neumožňuje plnění požadovaných funkcí. Nutná významná úprava nebo celková rekonstrukce plochy. 

8. Druhové složení vegetačních prvků 

1 – vhodné – odpovídá charakteru funkčního typu a stanovištním podmínkám, 
2 – průměrné – ne zcela vhodné, vyžaduje částečnou úpravu (částečná výměna druhů, doplnění druhů), 

3 – nevhodné – neodpovídá charakteru funkčního typu a/nebo stanovištním podmínkám. Nutná 
významná úprava nebo celková výměna vegetačních prvků. 

9. Věková struktura dřevinných vegetačních prvků 

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

2 – průměrná – převažují dospělé stromy, v segmentech ploch jsou však významné dílčí obnovy (dosadby 

nových dřevin). Kontinuální generační obměna není zajištěna celoplošně. 
3 – nevhodná – zcela převažují dospělé či přestárlé stromy, nové výsadby jsou zcela ojedinělé. 

 
Pokud se na ploše zeleně dřeviny nevyskytují, byla vyplněna hodnota „-“, platí i pro další z následujících 

indikátorů. 

10. Převažující zdravotní a pěstební stav dřevinných vegetačních prvků (DVP) 
1 – výborný – převažující část DVP je plně vitálních, zdravých, typického či požadovaného tvaru, 

bez symptomů poškození. Převažující část DVP plochy perspektivní a stabilní. 
2 – průměrný – převažující část DVP je se středně sníženou vitalitou, se známkami poškození 

a zhoršeným zdravotním stavem. Převažující část DVP plochy s částečně sníženou perspektivou 
a stabilitou. 

3 – špatný – převažující část DVP je v důsledku stáří, poškození, chorob či škůdců s podstatně sníženou 

vitalitou a/nebo zdravotním stavem. Převažující část DVP plochy s výrazně sníženou či zcela 
zanedbatelnou perspektivou a stabilitou. 

11. Průměrná kvalita udržovací péče 
1 – vysoká – žádné znaky nedostatků v udržovací péči. 

2 – průměrná – prvky vykazují znaky dílčích, závažných nedostatků v udržovací péči. 

3 – nízká – prvky vykazují znaky velmi významných nedostatků v udržovací péči nebo její úplnou absenci. 
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12. Přítomnost prvků rekreace, náplň a vybavenost plochy 
0 – není nutná – vzhledem k charakteru a lokalizaci funkčního typu. 

1 – dostatečná – přítomnost dostatečného množství prvků rekreace a vybavenosti. Vhodně rozmístěny 
po celé ploše. 

2 – průměrná – prvky rekreace a vybavenosti jsou přítomny, nejsou však v dostatečném počtu nebo 

nejsou rovnoměrně rozmístěny na ploše. 
3 – nedostatečná – úplná absence prvků rekreace a vybavenosti negativně ovlivňující funkčnost/stabilitu 

plochy. 

13. Vybavenost – prvky vybavenosti nacházející se na ploše zeleně. 

ne – na ploše zeleně se nenachází žádné prvky vybavenosti. 

ano – na ploše zeleně se nachází prvky vybavenosti (v tabulce uveden výčet všech prvků). 

14. Doplnění vybavenosti – prvky vybavenosti nacházející se na ploše zeleně. 

ano – plochu zeleně je vhodné doplnit prvky vybavenosti. 
ne – doplnění není potřebné. 

15. Průměrný kvalitativní stav technických prvků (TP) 

1 – výborný – TP plně funkční, bez známek poškození či narušení. 
2 – průměrný – částečně omezená funkčnost TP v důsledku poškození či narušení. 

3 – špatný – zcela poškozené či narušené TP, zcela nefunkční. 

16. Význam plochy zeleně 

1 – celoměstský – primární význam pro systém městské zeleně jako celek. 

2 – obvodový – sekundární význam pro systém městské zeleně jako celek. 
3 – lokální – terciální význam pro systém městské zeleně jako celek. 

17. Intenzitní třída údržby 
1. třída – nejintenzivnější údržba reprezentačních ploch zeleně – jedná se o plochy velmi náročné 

na údržbu. 

2. třída – intenzivní údržba silně zatěžovaných ploch zeleně – jedná se o plochy zatěžované, ale méně 
významné v rámci zeleně města. 

3. třída – údržba méně významných a okrajových ploch zeleně – zde se pracovní operace omezují 
na míru zaručující základní funkce plochy či výsadby. 

18. Návrh změny režimu udržovací péče 

1 – žádný – bez změny režimu péče. 
2 – snížení – snížení příliš vysoké intenzity udržovací péče vzhledem k charakteru a lokalizaci funkčního 

typu. 
3 – zvýšení – zvýšení nedostatečné intenzity udržovací péče vzhledem k charakteru a lokalizaci funkčního 

typu. 

19. Potřeba obnovy úpravy 
1 – bez potřeby – prvky plochy bez potřeby obnovy či pěstebního zásahu. 

2 – rekonstrukce porostů – potřeba dílčích pěstebních zásahů až kompletní obnovy vegetačních prvků. 
3 – rekonstrukce vybavenosti – potřeba obnovy prvků vybavenosti. 

4 – rekonstrukce celé plochy – potřeba kompletní obnovy plochy. 

20. Naléhavost provedení obnovy 
1 – naléhavé – vzhledem ke stavu a významu plochy nutné provést obnovu plochy primárně. 

2 – nenaléhavé – vzhledem ke stavu a významu plochy možné provést obnovu plochy v dalších etapách. 

21. Doplnění plochy vegetačními prvky – návrh potřeby doplnění o vegetační prvky s uvedením 
konkrétního typu vegetačního prvku. 

ne – bez nutnosti doplnění. 
ano S – solitérní 

 ST – stromořadí 
 SS – skupina stromů 

 KP – keře půdopokryvné a nízké 

 KV – keře vysoké 
 LT – luční trávník 

12. Poznámka - zde jsou komentovány skutečnosti, které nelze zachytit v tabulkových položkách. 
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3.2 Použité podklady 
– digitální katastrální mapa Terezín u Čejče 

– Územní plán sídelního útvaru Terezín, který byl vydán usnesením Zastupitelstva obce Terezín 
č. 2/1998 ze dne 17. 2. 1998, a následně změněn Změnou č. 1, která nabyla účinnosti dne 

19. 11. 2014. (Ing. arch. Milan Hučík, 1996) 

– Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Hodonín (úplná aktualizace, 2016) 
– Komplexní pozemková úprava v k. ú. Terezín, okres Hodonín (Ing. Karel Zlatuška, CSc., GEODIS 

Brno, s.r.o., červen 2001) 
– Komplexní pozemková úprava katastrální území Terezín u Čejče – Návrh společných zařízení 

(GEODIS Brno, s.r.o.) 

4. ROZBOROVÁ ČÁST 

 Rozborová část je přechodem mezi sběrem informací a návrhem budoucího stavu. Shromážděné 

údaje a podklady se třídí, vyhodnocují a zpracovávají ve vzájemných vztazích. 

4.1 Širší vztahy 

 Obec Terezín se nachází v okrese Hodonín, leží od něj zhruba 18 km. Katastrem prochází silnice 
II. třídy, která vede od Brna do Hodonína, silnice II/380. Ze severní strany sousedí Terezín s katastrem 

Násedlovic, z východní strany s katastrem Hovoran. Na jihu sousedí s katastrálním územím Čejče, 

a ze západní strany s katastrálním územím Krumvíře a Kobylí na Moravě. Západní hranicí katastru 
prochází železnice. 

 Nadmořská výška katastru je zhruba 184 m n. m. Na katastrálním území se nenacházejí téměř 
žádné plochy lesa, katastr je tvořen převážně zemědělskou půdou. Sídlo obce leží na jihozápadní hranici 

katastru. 

4.2 Přírodní podmínky 

Geomorfologické poměry 

 Katastrální území Terezína u Čejče leží v provincii Západní Karpaty, subprovincii Vnější Západní 
Karpaty, oblasti Středomoravské Karpaty, celku Kyjovská pahorkatina a podcelku Mutěnická pahorkatina. 

Západní část katastru, asi jeho jedna třetina, spadá do okrsku Čejčská kotlina, východní část, zhruba 
dvě třetiny katastrálního území, patří do okrsku Krumvířská pahorkatina. 

 

 Průměrná nadmořská výška katastru se pohybuje kolem 184 m n. m. 

Geologické poměry 

 Geologické podloží katastrálního území tvoří ve střední části převážně jílovce, zčásti vápnité 

a pestré pískovce. V menší míře se na severu katastru vyskytují vápnité jílovce, pískovce a slepence, 
v malé míře jsou pak na dvou místech v území (na jižním a východním okraji) glaukonitické pískovce 

a vápnité jílovce, na západní straně katastru se pak v malé míře vyskytují vápnité jíly, slíny, 
pelokarbonáty a písky. 

 
Pedologické poměry 

Z půdních typů se v území vyskytují černozemě, obojí v podtypu pelickém a modálním. 

 
Klimatické podmínky 

Podle Quitta (1970) patří území do teplé klimatické oblasti, okrsku T4, který se vyznačuje velmi 
dlouhým, suchým a teplým létem s velmi krátkým teplým jarem a podzimem a velmi krátkou teplou 

suchou až velmi suchou zimou. Průměrná červencová roční teplota je 19 – 20 °C, průměrná lednová 
roční teplota je -2 až -3 °C, průměrná suma srážek je 500 – 650 mm. 

 

Hydrologické poměry 
Územím protéká podél západní části hranice Čejčský potok, severní částí katastru protéká vodní 

tok Trkmanka, který z části na západní straně tvoří hranici katastrálního území. Trkmanka 
je levostranným přítokem Dyje, bylo na ní původně několik rybníků, postupem času ale byly vysušeny 

a přeměněny na pole. Od Terezína po Násedlovice byla řeka napřímena, zahloubena a místy ohrázována. 

Podle Vlčka (1971) se jedná o oblast nejméně vodnou (se specifickým odtokem 0 – 3 l/s.km-2), s malou 
retenční schopností a silně rozkolísaným odtokem během roku. Nejvodnějšími měsíci bývají únor 
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a březen. 
 

Biogeografická charakteristika 
Podle regionálně fytogeografického členění (BÚ ČSAV 1987) řešené území spadá do oblasti 

termofytika, leží v obvodu Panonské termofytikum, okrsku 18a Dyjsko-svratecký úval. 

Podle mapy potenciální přirozené vegetace (Neuhäuslová, Moravec a kol. 1997) je zde 
převládající jednotkou potenciální vegetace prvosenková dubohabřina (Primulo veris-Carpinetum). 

Podle biogeografického členění ČR (Culek a kol. 1996) leží území v bioregionu 
4.3 Hustopečském. 

 
Ochrana přírody a krajiny 

  

Významné krajinné prvky 
Podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo 

esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. 
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou 

jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, 

zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, 
umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních 

útvarů včetně historických zahrad a parků. 
Na katastrálním území Terezín u Čejče se nachází několik VKP ze zákona (vodní tok, údolní niva, les). 

 
Přírodní park (§12) 

Na katastrálním území Terezín u Čejče přírodní park není orgánem ochrany přírody a krajiny obecně 

závazným právním přepisem zřízen.  
Krajinný ráz území obce Terezín má v celkovém hodnocení průměrnou kvalitu. Ta je dána 

geomorfologickým hlediskem, neboť území je součástí Kyjovské pahorkatiny, která je charakteristická 
mírně zvlněným povrchem s četnými plošinami, široce zaoblenými hřbety a mělkými rozevřenými údolími 

úvalovitého a neckovitého profilu. Hodnotu složky krajinného rázu dotváří skutečnost, že je tato oblast 

tradičně využívaná především k velkoplošnému obdělávání půdy. Teplé svahy jsou využívány 
pro vinohradnictví a ovocnářství. Terezín je vinařskou obcí v rámci vinařské oblasti Mutěnické (viniční 

tratě: Násedlovsko, Přídanky, Zadní trať díly, Doliny).  
 

Zvlášť chráněná území podle části třetí zákona (§§ 14 - 45) 

Na katastrálním území Terezín u Čejče se nenachází žádné toto území. 
 

NATURA 2000 dle části čtvrté zákona (§§ 45a – 45i) 
Přímo na katastrálním území Terezín u Čejče se nenachází žádné území zařazené do sítě Natura 2000, 

avšak na sousedním katastrálním území Hovorany se nachází ptačí oblast Hovoransko – Čejkovicko 
(CZ0621026), jejíž hranice se shoduje s hranicí katastrálního území Terezín u Čejče.   

Vyhlášení: nařízení Vlády ČR č. 604/2004 Sb. ze dne 6.12.2004; katastrální území: Čejč, Čejkovice, 

Hovorany, Kobylí na Moravě, Mutěnice a Vrbice u Velkých Pavlovic.; rozloha: 1413 ha; nadm. výška: 
162-221 m. 

Charakteristika: Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace strakapouda jižního (Dendrocopos 
syriacus), pěnice vlašské (Sylvia nisoria) a strnada zahradního (Emberiza hortulana) a jejich biotopy. 

Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro výše uvedené druhy 

ptáků v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů 
ve stavu příznivém z hlediska ochrany. 

 
Památné stromy podle části páté zákona (§ 46)  

Na katastrálním území Terezín u Čejče se nenachází žádný památný strom chráněný podle zákona.  

4.3 Historický vývoj území 

 Území Terezína bylo osidlováno již od doby kamenné. Vznik obce se datuje k roku 1774, 

po rozpadu feudálního systému. Terezín vzniká jako obec, která je výsledkem reforem a změn 
v hospodaření. Obec byla pojmenována podle císařovny Marie Terezie a patří mezi nejmladší obce 
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v okrese Hodonín. Původní osada se nacházela asi 400 metrů od dnešního Terezína, avšak časté záplavy 
donutily obyvatele k přesunu na místo, kde se Terezín rozkládá až do dnešní doby. 

 Terezín byl koncem 19. století přejmenován na Terezov, počátkem 20. století byl pak název opět 
změněn na Terezín, k přejmenování došlo z neznámých důvodů. 

 V roce 1824 byla postavena původní škola, v roce 1871 byla postavena škola jednotřídní. 

V současné době se škola v obci nenachází. 
 V roce 2007 se Terezín stal vesnicí roku Jihomoravského kraje. 

 Terezín je významnou a tradiční slováckou vinařskou obcí, kde jsou každoročně pořádány mnohé 
kulturní akce. 

 
Památky a turistické zajímavosti v obci: 

 V obci se nenachází žádná památka, která by spadala pod ochranu Národního památkového 

ústavu. 
– Kostel Nejsvětějšího srdce Páně – kostel byl postaven roku 1930 – 1932 na místě původní 

kapličky. Kostel byl vysvěcen v roce 1932. Patří pod Hovoranskou farnost. 
– Kaple Panny Marie Lurdské a Kaple Božského srdce Páně – dvě kapličky, které byly 

postaveny v blízkosti kostela a hřbitova, z roku 2003 

– Kaple Panny Marie Bolestné – kaple postavená u vchodu na nový hřbitov, pochází z roku 
2012. 

– Kříž – nachází se na návsi a pochází z roku 1855. 
– Boží muka – z roku 2018, zasvěcená Panně Marii a Božskému Jezulátku 

– Muzeum vinařství a venkova 
 

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Terezín_(okres_Hodonín), http://www.obecterezin.cz, Územní plán 

obce Terezín) 

4.4 Základní demografické údaje 

 Katastrální území má výměru 374 ha. 
 Podle aktuálních údajů z března roku 2020 žije v obci 383 obyvatel (zdroj: Český statistický 

úřad, https://vdb.czso.cz/). 
 

4.5 Aktuální stav krajiny 

 
Kvalita přírodního prostředí 

 Lehce přes tři čtvrtiny rozlohy (cca 75,3 %) katastrálního území tvoří orná půda. Lesní půda 

tvoří pouze 1 %. Trvalé travní porosty tvoří bezvýznamný zlomek. Relativně značnou rozlohu zaujímají 
zahrady a vinice (téměř 8 %). 

  

Statistické údaje z katastru nemovitostí (stav ke dni: 7. 5. 2020): 

Druh pozemku Výměra (m2) Podíl (%) 

Orná půda 2817970 75,3 

Zahrady a vinice 291529 7,8 

Travní porosty 4748 0,1 

Lesní pozemky 36761 1 

Vodní plochy 18033 0,5 

Zastavěné plochy 86785 2,3 

Ostatní plochy 229671 6,1 
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Ostatní plochy – sport a rekreační 9395 0,3 

Ostatní plochy – zeleň 245501 6,6 

CELKEM 3740393 100 

 

 O stavu krajinného prostředí z pohledu jeho vyváženosti a rovnováhy vypovídá koeficient 
ekologické stability krajiny (dle klasifikace Ing. Igora Míchala). 

 Ekologická stabilita představuje schopnost krajiny samovolnými vnitřními mechanismy 
vyrovnávat rušivé vlivy vnějších faktorů bez trvalého narušení přírodních mechanismů, tzn., že se systém 

brání změnám během působení cizího činitele zvenčí nebo se vrací po skončeném působení cizího činitele 
k normálu. Protože potenciálními nositeli ekologické stability krajiny jsou přirozené ekosystémy, 

racionální využívání krajiny nejen nevylučuje, ale nutně zahrnuje jejich trvalou existenci. 

 Koeficient ekologické stability je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních 
a nestabilních krajinotvorných prvků ve zkoumaném území. Ekologicky stabilními plochami jsou lesy, 

louky, pastviny, zahrady, vinice, ovocné sady, rybníky, ostatní vodní plochy, doprovodná a rozptýlená 
zeleň, přírodní plochy. Mezi ekologicky nestabilní patří orná půda, chmelnice, zastavěné a ostatní plochy. 

 Koeficient ekologické stability dosahuje v řešeném území stupně 0,1 (dle Územně analytických 

podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín, 2016) 
 

Územní systémy ekologické stability 
Dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona 114/1992 Sb. je územní systém ekologické stability krajiny vzájemně 

propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.  

ÚSES tedy představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního celku s cílem: 

- zachovat biodiverzitu přírodních ekosystémů, 
- stabilizačně působit na okolní antropicky narušenou krajinu. 

ÚSES je tvořen biocentry a biokoridory. Spolu s nimi ekostabilizační působení na okolní krajinu 
zprostředkovávají rovněž interakční prvky. 

Podle zákona č. 114/1992 Sb. je ÚSES, jeho vytváření a ochrana, jednou z hlavních forem ochrany 

přírody a krajiny, přičemž vytváření ÚSES je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, 
obce i stát.  

Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a jeho prováděcí Vyhlášky č. 
500/2006 Sb., přílohy č. 7, je ÚSES nezbytnou součástí územního plánu. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

umožňuje vymezit ÚSES ve vydané územně plánovací dokumentaci jako veřejně prospěšné opatření. 

Pro území obce Terezín je ÚSES vymezen platnou územně plánovací dokumentací, tzn. schváleným 
územním plánem z roku 1998 (ve znění pozdější změny č. 1).  

Nadregionální  
Na katastrálním území Terezín u Čejče se nenachází žádný prvek nadregionální úrovně územního 

systému ekologické stability.  
Regionální  

Na katastrálním území Terezín u Čejče se nenachází žádný prvek regionální úrovně územního systému 

ekologické stability.  
Místní 

ÚSES je na katastrálním území Terezín u Čejče nefunkční. S ohledem na intenzivně obhospodařovanou 
krajinu nejsou propojeny stávající fragmenty liniových a plošných prvků ÚSES.  

 

Kostru místního ÚSES na katastrálním území Terezín u Čejče tvoří: 
Biocentrum ZÁPOVĚĎ  

Do 80. let 20. století se zde nacházelo chráněné území Slanisko Zápověď. Bylo ale úředně zrušeno poté, 
co následkem odvodnění vymizel předmět ochrany. Tato lokalita upadla v zapomnění, na místě 

někdejšího slaniska zůstalo jen pole a skupina hybridních topolů. Teprve nedávno, v roce 2003 bylo toto 
území shledáno jako perspektivní místo pro nový mokřad. Z prostředků Programu péče o krajinu MŽP 

se zde v roce 2003 vybudovala řada mělkých tůní o různé hloubce pro rozmnožování obojživelníků 

a jedna větší nádrž. Prvním signálem napovídajícím, že Zápověď bude opět zajímavá i po stránce 
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botanické, se staly výkvěty solí na březích vysychajících tůní v létě 2006 a výskyt parožnatek (Chara sp.) 
v některých z nich. Zároveň se také na ploše objevily první slanomilné rostliny.  

 
Semenná banka po léta dřímající v půdě se probudila a na obnoveném slanisku se objevila řada druhů 

typických pro tento typ vegetace, včetně několika velmi významných a vzácných druhů. Velké překvapení 

znamenal merlík slanomilný (Chenopodium chenopodioides), považovaný desítky let v České republice 
za nezvěstný. Jde momentálně o druhou známou lokalitu vedle letněného rybníka Nesyt. 

 
Biocentrum U KRČMY (k.ú. Čejč s přesahem do k.ú. Terezín u Čejče)  

Na dotčeném území byl v roce 2016 realizován projekt „Realizace prvků ÚSES – LBC U Krčmy, LBK 
Čejčský potok“, jehož cílem bylo zajistit funkčnost ÚSES a to vybudováním dvou ploch propojených 

mokřadem s okolními výsadbami. Nové porosty byly navrženy jako pásy keřů s rozvolněnými skupinami 

stromů a trávníkem na neosázených plochách. Zatravnění a rozvolněné porosty by měly žádoucím 
způsobem zvyšovat biodiverzitu a podporovat rozvoj bioty odpovídající cílovým společenstvům.  Mělo by 

dojít k žádoucím změnám vodního režimu v daném území.  Dřevinné porosty by neměly bránit volnému 
pohybu vod v území, a současně by měly příznivě ovlivnit proudění vzduchu (tlumit odnášení vysušených 

částic půdy a písku) a jeho prohřívání (vysušování povrchu půdy). 

 
Biokoridory 

Biokoridory jsou na katastrálním území Terezín u Čejče dvojího typu. Ty, které fyzicky existují a plní svoji 
funkci (tvoří je především břehové porosty), ale je třeba pěstebními zásahy upravit (zejména jejich 

skladbu), případně je třeba je vymezit do požadovaných parametrů (tj. minimální šíře). A biokoridory, 
které jsou vymezeny na zemědělské půdě, tj. neexistují, které je třeba založit.  

 

Interakční prvky 
Interakční prvek není v zákoně č. 114/1992 Sb. definován jako skladebná část ÚSES. Interakční prvek 

nemá oporu v žádném zákoně, není upřesněn prováděcím právním předpisem ani neexistují expertní 
podklady pro jeho objektivní uplatňování.  

Jedná se ovšem o krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení 

základních skladebných částí ÚSES a má nezastupitelný význam pro krajinu. Proto je třeba pro uplatnění 
alejí, liniových vegetací v zemědělské krajině v rámci řešení krajiny či systému zeleně přímo vymezit 

plochy zeleně v zemědělských plochách, případně připustit tuto zeleň v příslušných „funkčních“ plochách. 
 

Prvky ÚSES jsou graficky zachyceny ve výkresu č. 01 „Situace širších vztahů“ a č. 02 „Analýza 

současného stavu sídelní zeleně“. 

5. STAV SÍDELNÍ ZELENĚ 

 Systém zeleně v sídle tvoří plochy veřejně přístupné, plochy s omezeným přístupem (zeleň 
vyhrazená) a zeleň soukromá. V intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině má sídelní zeleň 

nezastupitelnou funkci. V zastavěném území obce převažuje zástavba rodinných domů, umožňující 

rekreaci v soukromých zahradách. Na veřejných plochách dotváří zeleň urbanistickou kompozici a udává 
charakter sídla. Tyto plochy umožňují volný pohyb obyvatel, jejich setkávání, spontánní i organizovaný 

sport a zábavu. 

Celkem bylo vymezeno 32 ploch zeleně o celkové výměře 58023 m2 (5,8 ha). 

 Lokalizace (hranice) jednotlivých ploch zeleně a jejich funkční hodnocení vymezuje grafická část, 

konkrétně výkres č. 02 Analýza současného stavu sídelní zeleně. 

 Hodnocené atributy a indikátory jednotlivých ploch zeleně jsou obsaženy v tabulkové příloze, 

konkrétně příloha Tabulka inventarizace ploch zeleně. 

5.1 Současný stav zeleně 

 Většina ploch zeleně v sídle vykazuje odpovídající míru udržovací péče. Druhové složení obvykle 

odpovídá charakteru sídla i konkrétní lokalitě. Na většině lokalit podél hlavní komunikace vedoucí 
středem obce byla provedena revitalizace zeleně, použity byly vhodné druhy, s ohledem na konkrétní 

lokality i podnebí jižní Moravy. 
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 Vzhledem k téměř výhradnímu stylu zástavby formou individuálních rodinných domů s vlastní 
zahradou je systém zeleně jako celek zejména v centrální části sídla dostačující. Dílčí změny vyžadují 

některé zanedbané lokality, které neplní svou funkci, a to z důvodu nevhodně použité zeleně, chybějící 
zeleně nebo špatného stavu povrchů a mobiliáře. 

5.2 Stav zeleně z hlediska plnění ekologických funkcí 

 Z hlediska ekologické stability území mají opět značný význam soukromé zahrady u individuální 
zástavby rodinných domů, včetně sadů a vinic v krajině. U ostatních lze vhodnou dosadbou docílit 

podstatného zlepšení. Druhové složení většiny lokalit odpovídá stanovištním podmínkám, jen 
u některých je volena příliš druhově pestrá skladba nepůvodních dřevin. Na území prakticky chybí lesy, 

prostupnost krajinou je znatelně snížená. Plochy lesa, které se na katastru nacházejí nejsou spojité, 

tudíž opět velmi špatně prostupné. Důležitý segment zeleně tvoří biocentrum Zápověď se slaniskem 
a vodní plochou. Opět je ale tato lokalita od ostatních prvků prakticky izolovaná. Většinu katastru 

v krajině zabírá orná půda. 

5.3 Možnosti a omezení rozvoje sídelní zeleně 

 Stávající systém sídelní zeleně může být podstatně posílen vhodnou revitalizací či celkovou 

rekonstrukcí stávajících ploch navržených k těmto změnám. Ty v současnosti zcela neplní svoji funkci, 
jejich potenciál je však značný. V roce 2013 zde proběhla revitalizace, která se dotkla především hlavního 

průtahu obcí, ne všechny parcely však v době revitalizace vlastnila obec. Dalším vhodným postupem by 
bylo navázat na již provedenou revitalizaci a vhodně ji doplnit, případně zařadit další lokality, které 

v rámci proběhlé revitalizace nebyly řešeny. 

 Na katastrálním území Terezína se nacházejí pouze dva malé lesy. Tyto plochy jsou pro pěší 
v krajině prakticky nedostupné, jediný přístup je zde přes zemědělské plochy a svojí rozlohou ani tak 

nenabízejí velký rekreační potenciál. K lesům nevede žádná cesta, nejsou nijak propojené ani z hlediska 
ÚSES. 

 Největším potenciálem v krajině je slanisko Zápověď s vodní plochou, které je zároveň 

biocentrem. Zde je doplněn i mobiliář a jedná se prakticky o jediné místo, které je v krajině využíváno 
místními obyvateli ke krátkodobé rekreaci. Pěšímu je velmi špatně přístupné, jelikož ze západu je 

biocentrum vymezeno železnicí, z východu silnicí II/380, na které je intenzivní provoz. Chodec má tedy 
možnost dostat se do biocentra pouze po této komunikaci. Jihovýchodní část katastru je pro pěší 

průchozí prakticky až do sousední Čejče, polní cestou mezi vinicemi. 

 Terezín je tradiční vinařskou oblastí, zdejší krajina vinic a sadů nabízí další rekreační potenciál. 
Proto je významná část obce zastavěna sklepy, ty na konci obce volně navazují na krajinu vinic. Tato 

oblast se každoročně stává velmi vyhledávanou destinací, je zde pořádána řada akcí včetně krojovaných 
hodů. Jedná se ovšem o rekreaci krátkodobou, atraktivní více pro turisty než pro místní obyvatele. 

 Nové plochy zeleně by měly vznikat primárně tam, kde je sídlo ovlivněno větrnou a vodní erozí. 

Například v západní části katastru tam, kde chybí ochranná zeleň na rozhraní zastavěného území 
s volnou krajinou. Ochranná zeleň by měla dotvořit zelený plášť po obvodu zastavěného území celého 

sídla, kterou zde částečně tvoří zeleň zahrad. 

 Omezením při rozvoji sídelní zeleně je nedostatek volných ploch nezasažených vedením 
inženýrských sítí, k realizaci pláště ochranné zeleně pak vlastnické poměry. 

5.4 Vymezení problémů v systému sídelní zeleně 
 

Problémové lokality 

 Během průzkumů byly vymezeny lokality, které svým stavem neodpovídají funkčním nárokům 
na ně kladeným. Jsou to veřejné prostory, plochy se zanedbanou péčí či nedořešenou koncepcí, které 

mají perspektivu stát se významnými prvky v systému sídelní zeleně. 
 Jejich soupis a návrh možných řešení je popsán v návrhové části textové zprávy. 

 

Bariéry a chybějící rekreační trasy 
 Intenzivně zemědělsky obdělávaná krajina, obhospodařovaná ve velkých blocích, je 

charakteristická pro poslední půlstoletí a jen obtížně se tato situace mění ke stavu udržitelnějšího 
využívání krajiny. S blokací šly ruku v ruce i zásahy, které v podstatné míře zrušily pestrost kultur, místy 

omezily zastoupení trvalé dřevinné vegetace a zrušily přístupové cesty. Tato opatření nejen zásadně 
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změnila životní podmínky pro uchování genofondové pestrosti rostlin a živočichů, ale snížila kvalitu 
prostředí i pro obyvatele z hlediska prostupnosti, obytnosti a dalších rekreačních kvalit. Příkladem je 

zaniklé a posléze revitalizované slanisko Zápověď. Nejvýznamnějšími spojnicemi sídel se staly silnice, 
z hlediska chodce nebo cyklisty takřka nepoužitelné pro bezpečný pohyb. Polní cesty zůstaly zachovány 

na zejména ve směru na Čejč. Pěší propojení severním směrem od sídla s již zmiňovaným biocentrem 

Zápověď zcela chybí. Pro zvýšení kvalit území v tomto směru je nutné doplnit cestní síť v této části 
řešeného území. Spojení je třeba doplnit dřevinou vegetací, která obohatí krajinu žádoucími interakčními 

prvky. 
 

Chybějící ochranná zeleň 
 V souvislosti s výše zmíněnými problémy rozsáhlých celků orné půdy je velmi důležitá existence 

ochranného zeleného pásu po obvodu sídla. Tyto zelené prstence tradičně patřily do venkovské krajiny 

a tvořili tak měkký, pozvolný a přirozený přechod mezi sídlem a volnou zemědělskou krajinou. Vlivem 
rozrůstající se zástavby postupně mizí a nejsou nahrazovány. Jejich význam je však vzhledem k značné 

polyfunkčnosti nepostradatelný (funkce estetická, ekologická, hygienická, rekreační, krajinotvorná 
a další). Proto je vhodné místa s chybějící liniovou zelení na rozhraní sídla a volné krajiny (zejména 

v případě orné půdy) doplnit a udržovat. 

Problémy v systému sídelní zeleně jsou graficky zachyceny ve výkresu č. 03 „Problémový výkres“. 

5.5 Bilance současného stavu zeleně 

 

Zastoupení funkčních typů zeleně na území obce Terezín 

Funkční typ zeleně Počet 

(ks) 

Četnost 

(%) 

Výměra 

(m2) 

Podíl 
z celkové 

výměry 

(%) 

Délka 

(m) 

U Parkově upravená plocha 2 6,3 1513 2,6 - 

R Rekreační zeleň 4 12,5 3263 5,6 - 

H Hřbitovy 1 3,1 1259 2,2 - 

ST Stromořadí (uliční zeleň) 1 3,1 - - 121 

KST Krajinné stromořadí 4 12,5 - - 675 

ZC Zeleň občanské vybavenosti 4 12,5 2230 3,8 - 

ZS Zeleň sportovních areálů 1 3,1 10314 17,8 - 

ZD Zeleň dopravních staveb 9 28,1 8686 15,0 - 

VD Významný detail 2 6,3 115 0,2 - 

ZZV Zeleň areálu zemědělské výroby 1 3,1 29337 50,6 - 

J Jiné 3 9,4 1305 2,2  

CELKEM 32 100 58015 100 796 

Komentář a interpretace: 

  Početně nejbohatším funkčním typem zeleně je zeleň dopravních staveb (četnost 28,1 %, 

podíl výměry 15 %). Tato zeleň tedy tvoří podstatnou část veřejných ploch zeleně. Z většiny se jedná 
o pruhy trávníku místy doplněné řadou keřů nebo růží. Část těchto ploch zeleně je pojata místními 
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občany jako předzahrádky. Zeleň dopravních staveb má význam pro celou obec, jelikož doprovází hlavní 
dopravní, cyklistickou i pěší trasu zajištující prostupnost obcí. 

 Dalšími často se vyskytujícími se typy zeleně (co do dle počtu ploch) je zeleň občanské 
vybavenosti a zeleň rekreační. 

 Rekreační zeleň (četnost 12,5 %, podíl výměry 5,6 %) je důležitá z hlediska trávení volného 

času a rekreace. V tomto případě se jedná např. o dětská hřiště a kulturní areál. Tyto plochy slouží pro 
veřejnost a mají svoji nezastupitelnou roli z hlediska krátkodobé rekreace. 

Zeleň občanské vybavenosti (četnost 15,6 %, podíl výměry 3,8 %) je zeleň přidružená 

především ke kulturním institucím, úřadům případně obchodům, proto by měla být adekvátně 
reprezentativní. 

 Plošně nejrozsáhlejší jsou plochy zeleně zemědělské výroby (četnost 3,1 %, 52,8 % celkové 
výměry všech ploch). Důvodem je především velká rozloha areálu zemědělského družstva ležícího 

severně nad obcí. V celkovém systému sídelní zeleně však tyto plochy nemají větší význam, jedná se 

o plochy vyhrazené s málo kvalitní zelení. 

 Dále je dvěma plochami zastoupena zeleň parkově upravených ploch, (četnost 6,3 %, podíl 

výměry 2,6 %), které zahrnují zeleň v okolí kostela a přilehlou plochu s kapličkami. 

 Dalšími zastoupenými funkční typy je zeleň sportovních areálů, hřbitov, významné detaily a jiné. 

 Stromořadí se na katastrálním území vyskytuje celkem 5, z toho jsou 4 krajinná a jedno 

stromořadí uliční. Celkem mají 796 metrů. 

 

Přístupnost ploch zeleně 

Režim přístupnosti Četnost 

(ks) 

P Přístupné bez omezení 26 

O Časově omezený přístup 2 

V Vyhrazená plocha 4 

CELKEM 32 

Komentář a interpretace: 

 Z hlediska režimu přístupnosti zcela převažují plochy přístupné bez omezení (26 ploch). 

 Časově omezený přístup mají dvě plochy: hřbitov a areál fotbalového hřiště. 

 Ploch s vyhrazeným přístupem byly hodnoceny 4. Jedná se o zemědělský podnik, bývalou 

prodejnu nábytku, autosalon a o plynárenské zařízení. 

 Vzhledem k venkovskému charakteru sídla hraje v systému zeleně zásadní roli také zeleň 
soukromá, veřejnosti nepřístupná, a to zejména zahrady u individuální zástavby rodinných domů. Plošně 

je to zdaleka nejrozsáhlejší funkční typ zeleně. Tyto plochy nebyly zahrnuty do hodnocení ani do 
výsledných statistik, jsou ale plošně zachyceny ve výkrese č. 02 Analýza současného stavu sídelní 

zeleně. V daném sídle mají primární vliv v oblastech individuální rekreace místních obyvatel, ale také 

v utváření celkového charakteru sídla a na plnění ekologických a hygienických funkcí. 
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6. NÁVRHOVÁ ČÁST 

6.1 Systém zeleně – obecné zásady 

 Všechny plochy zeleně, které v sídelní struktuře plní ekologickou, hygienickou, rekreační 
a prostorotvornou funkci, a které by měly mít vzájemnou prostorovou vazbu, by měly být součástí 

systému zeleně. Plochy, které jsou součástí systému celosídelní zeleně, se musí vyznačovat následujícími 

vlastnostmi: 
– jejich funkce, rozloha a přístupnost se musí spolupodílet na funkčnosti celého systému, lze sem 

zahrnout i plochy veřejně nepřístupné zeleně tvořící překážku v návaznostech rekreační funkce nebo 
plochy zemědělských zařízení, které sice nejsou přímo využitelné pro rekreaci, ale výrazně spolu působí 

– musí mít vzájemnou prostorovou vazbu 
– musí spoluvytvářet spojitost systému, neboť prostorová návaznost (blízkost) jednotlivých ploch je pro 

vytváření funkčního systému zeleně a vznik fungujících rekreačních tras důležitá. 

Specifičnost venkovské zeleně 

 Vzhledem k velikosti vesnických sídel, k jejich bezprostřední vazbě na okolní krajinu, jejich 

urbanistické struktuře a charakteru staveb, je problematika venkovské zeleně odlišná od zeleně městské. 

Zeleň v zastavěném území je bezprostředně spjata se zelení nezastavěného území, přírodní složky se do 
zastavěného území prolínají podél vodotečí, mezí, rybníků s břehovými porosty, nezastavitelných 

pozemků nebo lesů. Ve struktuře vesnických sídel je soustava ploch zeleně mnohem méně 
diverzifikovaná než ve struktuře města a je tvořena hlavně veřejně nepřístupnými zahradami a sady. 

Veřejně přístupné plochy uvnitř obce tvoří hlavně charakteristické předzahrádky. Přestože předzahrádky 
odrážejí především vkus jednotlivých vlastníků a bývají poznamenány módními trendy, vychází svojí 

podobou z tradice obce hlavně použitím typických květinových výsadeb, typických druhů stromů 

a absencí oplocení. 

 Významnou roli ve venkovské zeleni hrají vzrostlé stromy. Ty se soustřeďují často na návsích 

nebo u kostela, vytvářejí aleje ke hřbitovům či k poutním kaplím za obcí, zvýrazňují významné body – 
křížky, Boží muka a jiná společensky a historicky významná místa v obci i v krajině. Velké vzrostlé stromy 

mohou vyznačovat místa veřejných setkání – prostory u hospod nebo na kraji obce. Neméně významná 

je zeleň ovocných stromů v zahradách obklopujících obytnou zástavbu, kde tvoří zelený lem na rozhraní 
mezi obcí a volnou zemědělskou krajinou. Jsou to právě zahrady, které zachycují prach z polí, zpomalují 

srážkové vody a citlivě zasazují obce do krajiny. To, že starší zástavba dobře zapadá do krajiny, je 
většinou způsobeno právě zelení zahrad (hlavně těch klasických, s trávníkem a ovocnými stromy včetně 

starých odrůd jabloní nebo hrušní, třešní a ořešáků). Mimo zastavěné území obce pak převládá zeleň 

hospodářská, zeleň krajinná popř. lesy. Prostorotvorné aspekty přejímá ve většině případů i přírodní 
a krajinný rámec sídla (pohledově související území). Navazuje-li sídlo na harmonickou okolní krajinu, 

omezuje potřebu ploch veřejné zeleně v zastavěném území a struktura vesnického sídla může tak být 
navázána na systém krajinné zeleně. V intenzivně zemědělských oblastech má však často vesnice 

se svými ovocnými sady, zeleninovými i okrasnými zahrádkami, travnatými hřišti, parky, rybníky, potoky 

a humny daleko vyšší biodiverzitu i obytnou hodnotu než okolní lány orné půdy. 

6.2 Návrh řešení systému zeleně sídla 

Zastavěné území a zastavitelné plochy 

 Vzhledem k omezenému prostoru v intravilánu sídla je minimum možností pro stanovení 
rozvojových os systému zeleně. Proto je třeba v tomto prostoru soustředit rozvoj systému zeleně 

do obnovy a rekonstrukce stávajících ploch, které neplní svou funkci a vhodně je rozvíjet tak, aby byly 
dlouhodobě funkční. 

Nezastavěné území 

 Větší manipulační prostor by měl nabízet extravilán. Prioritou by mělo být doplnění zeleného 
ochranné zeleně po obvodu sídla a podpora propojení sídla s krajinou. 

 V severozápadní části území je navrženo nové propojení sídla s biocentrem. Tvořeno by mělo 
být polní nezpevněnou cestou s doprovodnou dřevinnou zelení. Dále je tu navržena výsadba nových 

stromořadí podél stávajících cest pro vytvoření sítě vycházkových okruhů a podporu biodiverzity 

intenzivní zemědělské krajiny. 
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 Dále je navrženo vytvoření ochranné zeleně po obvodu zastavěného území a zemědělského 
areálu. Ta by měla být tvořena volnější dřevinnou vegetací, domácími (ovocnými) dřevinami, případně 

trvalými travnatými porosty. Její primární funkce má být ochranná, na lokální úrovni však může mít 
i rekreační potenciál. Podél hlavní silnice je doplněno nesouvislé stromořadí, stejně tak jako u řady 

polních cest jsou navrženy liniové výsadby členící souvislé zemědělské plochy. 

Návrhový stav je zachycen ve výkresu č. 04 „Návrh systému sídelní zeleně“. 

6.3 Návrh dřevinných vegetačních prvků 

 Doporučení pro doplnění stávajících ploch zeleně o dřevinné vegetační prvky včetně uvedení 

konkrétního typu prvku je vypsáno v tabulce Inventarizace ploch zeleně. 

Doporučený sortiment dřevin pro plochy v intravilánu 

 Prioritně by měly být používány dřeviny domácí a svými nároky stanovištně odpovídajícími dané 
lokalitě. Ve výjimečných případech je možné v intravilánu použít nepůvodní druhy, pokud to vyžadují 

například extrémní podmínky konkrétního stanoviště nebo se jedná o druhy tradičně používané 

ve venkovských sídlech. Vždy je třeba přihlédnout k charakteru konkrétní plochy a stanovit veškeré její 
limity. Zcela vyloučeny by měly být pestrolisté kultivary dřevin. Z domácích dřevin lze doporučit 

následující: 

Acer campestre (javor polní) 

Acer campestre 'Elsrijk' (javor polní – méně vzrůstný kultivar s užší korunou) 

Acer platanoides (javor mléč) 

Acer platanoides 'Emerald Queen' (javor mléč – méně vzrůstný kultivar) 

Carpinus betulus (habr obecný) 

Cornus mas (dřín jarní) 

Crataegus laevigata 'Alboplena' (hloh obecný) 

Crataegus laevigata 'Paul´s Scarlet' (hloh obecný) 

Crataegus monogyna (hloh jednosemenný) 

Quercus petraea (dub zimní) 

Quercus robur (dub letní) 

Sorbus aria (jeřáb muk) 

Sorbus torminalis (jeřáb břek) 

Tilia cordata (lípa srdčitá) 

Tilia cordata 'Greenspire' (lípa srdčitá – méně vzrůstný kultivar) 

Tilia cordata 'Rancho' (lípa srdčitá – méně vzrůstný kultivar) 

Tilia platyphyllos (lípa velkolistá) 

 

Z nepůvodních dřevin lze doporučit: 

Aronia melanocarpa (temnoplodec černoplodý) 

Cydonia oblonga (kdouloň obecná) 

Juglans regia (ořešák královský) 

Malus sp. (jabloň – okrasné kultivary i ovocné odrůdy) 

Mespilus germanica (mišpule obecná) 

Morus alba (moruše bílá) 

Morus nigra (moruše černá) 

mailto:pzkagis@pzkagis


Územní studie systému sídelní zeleně obce Terezín                              zakázka č. 129/2020 

Atregia s.r.o.   16   

Prunus armeniaca (meruňka obecná) 

Prunus avium (třešeň – ovocné odrůdy) 

Prunus avium 'Plena' (třešeň ptačí – plnokvětý, neplodný kultivar) 

Prunus cerasifera (slivoň myrobalán) 

Pyrus calleryana 'Chanticleer' (hrušeň Calleryova) 

Pyrus communis (hrušeň ovocná – ovocné odrůdy) 

Sorbus domestica (jeřáb oskeruše) 

 

Doporučený sortiment dřevin pro plochy v extravilánu 

 Zde je třeba použít vždy dřeviny pouze domácí nebo zdomácnělé (ovocné druhy, ideálně 
ve starých odrůdách) se stanovištními požadavky odpovídajícími dané lokalitě. Rovněž je vhodné nevolit 

zde kultivary domácích dřevin habituálně odlišné od základního druhu. Doporučit lze následující: 

Acer campestre (javor polní) 

Acer platanoides (javor mléč) 

Alnus glutinosa (olše lepkavá) 

Carpinus betulus (habr obecný) 

Cornus mas (dřín jarní) 

Crataegus laevigata (hloh obecný) 

Crataegus monogyna (hloh jednosemenný) 

Populus alba (topol bílý) 

Populus nigra (topol černý) 

Quercus petraea (dub zimní) 

Quercus robur (dub letní) 

Sorbus aria (jeřáb muk) 

Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí) 

Sorbus torminalis (jeřáb břek) 

Tilia cordata (lípa srdčitá) 

Tilia platyphyllos (lípa velkolistá) 

 

Z ovocných dřevin: 

Juglans regia (ořešák královský) 

Malus domestica (jabloň domácí) 

Prunus armeniaca (meruňka obecná) 

Prunus avium (třešeň ptačí) 

Prunus cerasifera (slivoň myrobalán) 

Prunus dulcis (mandloň obecná) 

Prunus persica (broskvoň obecná) 

Pyrus communis (hrušeň obecná) 

Sorbus domestica (jeřáb oskeruše) 
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  6.4 Návrh obnovy a revitalizace ploch zeleně 

 U nadpoloviční většiny ploch byla vyhodnocena buď obnova porostu nebo byla doporučena 

rekonstrukce celé plochy. U 15 ploch není potřeba obnovy. Potřeba rekonstrukce porostu byla 
vyhodnocena u 14 ploch, potřeba rekonstrukce celé plochy byla doporučena pro 2 plochy. Současně 

byla stanovena naléhavost obnovy jako 1 – naléhavá (realizace v 1. etapě), nebo 2 – nenaléhavá 

(realizace v dalších etapách). Potřeba obnovy ploch vychází z terénního průzkumu a je zaznamenána 
v tabulce Inventarizace ploch zeleně. Jednotlivé plochy s potřebou obnovy jsou pak graficky 

zachyceny ve výkresu č. 05 „Návrh funkčního a prostorového uspořádání systému zeleně“. 

Potřeba rekonstrukce porostů 

4/J – Bývalá prodejna nábytku 

 Plocha je vegetačně chudá, stávající smrky nemají zde na Jižní Moravě dlouhodobou 
perspektivu. Plochu je vhodné doplnit listnatými stromy, např. solitérně s podsadbou skupin keřů, která 

navíc vytvoří opatření proti větrné erozi z blízkého pole. Za vhodnou lze považovat i výsadbu kvetoucích 

keřů nebo vysokých trvalek. K výsadbě jsou vhodné listnaté stromy menšího vzrůstu, např. Acer 
campestre 'Elsrijk', Prunus avium 'Plena' nebo Tilia cordata 'Rancho'. Naléhavost 2. 

6/ZD – Pás podél domů 1 

 Pás zeleně, který prošel revitalizací. Dle možností doplnit stromy (uličním stromořadím), dále 

vhodně oživit květinovými záhony. Naléhavost 1. 

7/ZD – Pás podél domů 2 

 Pás zeleně, kterého se nedotkla revitalizace, která byla v obci provedena. Tuto plochu je vhodné 

doplnit pásy keřů, případně zde vytvořit záhony. Pokud to podmínky dovolí, vhodná by byla dosadba 

stromořadí, které by navazovalo na stávající břízy, toto stromořadí by následně mohlo být protaženo 
až za obci, směrem k areálu výrobního družstva. Naléhavost 1. 

10/ZD – Pás podél silnice s růžemi 

 Silniční zeleň vhodně doplnit o záhony, případně výsadbu cibulovin do trávníku. Naléhavost 2. 

11/ZD – Plocha před domy 1 

 Opět doplnění pásů keřů nebo záhonů. V ideálním případě stromořadí. Naléhavost 2. 

12/VD – Boží muka 

 Boží muka je vhodné doplnit solitérními stromy, případně výsadbou nízkých keřů nebo 

trvalkovým záhonem, který toto místo vhodně doplní. Naléhavost 2. 

14/VD – Křížek 

 Uschlý strom nahradit adekvátním druhem, doplnit symetricky ke stávajícímu. Naléhavost 2. 

15/R – Malé dětské hřiště 

 Malé dětské hřiště za obecním úřadem. Zvážit rekonstrukci oplocení. Na ploše mimo trávník 

chybí jakékoliv jiné vegetační prvky, plochu by bylo vhodné doplnit alespoň o dva solitérní stromy, které 

by postupně alespoň částečně zastínily plochu. Vhodná by byla i výsadba keřů, které by u hřiště vytvořily 
ochrannou clonu. Hřiště slouží i jako parkoviště, proto je nutné vymezit tuto plochu a definovat hranice 

např. pomocí pásu keřů. Naléhavost 2. 

16/ZD – Zastávky autobusu 

 Dvě naproti sobě ležící zastávky autobusu. Plochy je vhodné doplnit v podobném rázu, doplnit 

např. kvetoucími keři s podsadbou trvalek. Naléhavost 1. 

20/R – Dětské hřiště vedle železnice 

 Dětské hřiště, kromě trávníku bez vegetace. Opět by bylo vhodné přistínit plochu vhodnou 

výsadbou stromů. Naléhavost 2. 

22/ZD – Plocha před domy 2 
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 Uliční prostor nabízející možnost výsadeb stromů. Vzhledem k prostoru zvážit stromořadí 
podsazené pásem kvetoucích keřů nebo trvalek. Naléhavost 1. 

24/ST – Ovocné stromořadí 

 Stromořadí, které není celistvé, vhodně doplnit adekvátními druhy ovocných dřevin a vytvořit 
tak ucelené stromořadí na konci obce. Naléhavost 2. 

30/U – U kapliček 

 Parkově upravená plocha, na které jsou postaveny dvě malé kapličky. Prostor před nimi nabízí 

plochu pro realizaci květinového záhonu. Naléhavost 2. 

31/ZD – Plocha s třešněmi u silnice 

 Doplnit habrový plot, který není celistvý. V rámci plochy dosadit skupiny keřů nebo doplnit 

podsadbu keřů pod stávající třešně, eventuelně záhon s květinami. Naléhavost 2. 

Potřeba rekonstrukce celé plochy 

3/ZS – Sportoviště 

 Sportoviště, kde se nachází i fotbalové hřiště, si žádá v prvé řadě především obnovu mobiliáře 

a povrchů. Mobiliář je ve špatném stavu, pozornost si zaslouží především část s tribunami. V těchto 
místech by byla vhodná dosadba keřů, jelikož zde není jakákoliv clona. Naléhavost 1. 

27/R – Rekreační areál 

 Kulturně společenský areál s velkým potenciálem využití veřejností v obci. Na ploše je vhodné 

doplnit listnaté stromy, které zaprvé přistíní areál, za druhé budou bránit větrné erozi směrem od pole, 

vzhledem k tomu, že je areál umístěn na kopci. Vhodné doplnění dřevin může značně zvýšit potenciál 
místa. Rekonstrukci si zaslouží i vybavení – mobiliář a malé technické stavby – občerstvení a pergola 

s posezením. Naléhavost 1. 

6.5 Návrh opatření 

 Návrh opatření má dvě roviny. Jednou je obnova stávajících ploch zeleně, druhou založení 

nových. Obě jsou stejně významné pro rozvoj sídelní zeleně a obě je třeba vhodně etapizovat 
dle významu konkrétních lokalit. Návrh etapizace realizace jednotlivých úprav je zachycen ve výkresu 

č. 06 „Návrh etapizace realizace návrhové části studie“. 

 Etapizace realizace obnovy stávajících ploch je navržena v tabulce Inventarizace ploch 
zeleně a vychází z významu lokality pro systém sídelní zeleně a stávajícího stavu lokality. 

 Do první etapy je zařazena dosadba stromořadí podél hlavní komunikace (silnice II/380). 
V současné době se zde nacházejí jen fragmenty ovocného stromořadí. Dosadba v první etapě se týká 

také dvou menších stromořadí v sídle. Rekonstruovány by měly být plochy 3ZS, 6ZD, 7ZD, 16 ZD, 22ZD, 

27R. 

 V druhé etapě by měly být zrealizovány výsadby nových krajinných stromořadí podél stávajících 

polních cest, podél vinic, realizace pěšího propojení sídla s volnou krajinou s doprovodnou zelení. Dále 
by bylo vhodné v této etapě založit ochrannou zeleň po obvodu zemědělského areálu a podél cest. 

K rekonstrukci v druhé etapě jsou navrženy plochy 4J, 10ZD, 11ZD, 12VD, 14 VD, 15R, 20R, 30U, 31ZD. 
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