Příloha č. 1

Soupisky ploch

Zjednodušená metodika hodnocení jednotlivých ploch vytvořená pro potřeby Přílohy č. 1.
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Číslo plochy – jednoznačný číselný identifikátor neoddělitelně spojený s plochou zajištující její
nezaměnitelnost a jedinečnost
Výměra plochy (m2) – velikost plochy, charakteristická míra plochy, velikost je uvedena
v metrech čtverečních
Délka stromořadí (bm) – přímá vzdálenost dvou krajních bodů stromořadí, hodnota je uvedena
v běžných metrech
Funkční typ zeleně – P
park
U
parkově upravená plocha
O
ostatní plochy
R
rekreační zeleň
T
ochranná zeleň
N
nábřeží velkých řek
H
hřbitovy
ZB
zeleň obytných souborů
ZK
zeleň školních a kulturních zařízení
ZZ
zeleň zdravotnických zařízení
ZS
zeleň sportovních areálů
ZD
zeleň dopravních staveb
ZC
zeleň ostatní občanské vybavenosti
ZV
zeleň vodotečí a vodních ploch
ST
stromořadí
Název základní plochy – jméno, které bylo přiděleno zmapovaným plochám
Katastrální území (kód dle IKSN) – technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v
katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí
Druhové složení – 1 vyhovuje charakteru funkčního typu a stanovištním podmínkám,
2 vyhovuje ne zcela charakteru funkčního typu,
3 nevyhovuje charakteru funkčního typu nebo stanovištním podmínkám
Prostorová struktura – 1 odpovídá funkčnímu typu,
2 odpovídá ne zcela funkčnímu typu,
3 prostorovou strukturu je třeba znovu vytvořit
Pěstební a zdr. stav – 1 je vyhovující,
2 u části vegetačních prvků na ploše je nutný zásah,
3 u většiny vegetačních prvků nutný aktuální zásah
Vybavenost – 1 vyhovují, jsou v dobrém stavu a dostatečném množství,
2 nedostatečné nebo přestávají plnit svoji funkci,
3 schází nebo neplní svoji funkci,
NN není a není nutná
Stabilita plochy – S stabilní
N nestabilní
Režim návštěvnosti – P
veřejnosti přístupná plocha bez omezení,
O
časově omezený přístup na plochu,
V
vyhrazená plocha
Příslušnost do ÚSES – ANO náleží do územního systému ekologické stability
–
nenáleží do územního systému ekologické stability
Biologická hodnota – 1 nevhodná nebo chybějící biologická hodnota základní plochy
2 průměrná biologická hodnota základní plochy
3 základní plocha s vysokou biologickou hodnotou
Kvalitní plocha – ANO Plochy zeleně, které svým současným stavem odpovídají funkčnímu
typu a hrají významnou roli v systému zeleně.

•
•
•
•

•

–
Plochy nesplňující charakter kvalitní plochy.
Perspektivní plocha – ANO Plochy zeleně, které jsou v současné době nestabilní, ale svým
charakterem, umístěním, rozlohou, geniem locci jsou pro systém nesmírně důležité.
–
Plochy nesplňující charakter perspektivní plochy.
Změna funkčního typu – návrh změny současného funkčního typu na nový, vhodnější
Návrh opatření, poznámka – Zobrazuje doporučený management plochy, popřípadě hodnocení,
které není obsaženo v předešlých kritériích.
Intenzitní třída údržby – I Do této třídy jsou zařazeny plochy s největšími nároky na údržbu.
Zleň na náměstích, u významných budov a podobně.
II Do této třídy jsou zařazeny plochy středně náročné na údržbu. Zeleň na sídlištích, okolo bytových domů, zeleň u objektů občanské
vybavenosti a podobně.
III Do této třídy patří plochy na údržbu nenáročné. Převážně zeleň
charakteru volné přírody, plochy určené k budoucí výstavbě a podobně.
IV Do této kategorie jsou zařazeny plochy s nejnižšími nároky na
údržbu. Krajinná zeleň, přechodová zeleň (intravilán - extravilán).
Etapa – 1 realizace do 5 let
2 realizace do 15 let
3 realizace nad 15 let
Kompletní metodika je součástí textové zprávy (str. 10-18).

