Pasport zeleně města Klecany
průvodní zpráva
Metodika a obsah pasportu:
Pasport byl vypracován dle modifikované - mírně zjenodušené metodiky VÚOZ Průhonice.
Hodnoceny byly plochy veřejné zeleně - parky a parkově upravené plochy, obytné plochy sídlištní
zeleně, uliční zeleň, zeleň na nábřeží Vltavy v Klecánkách. U některých ploch není město
jednoznačným či jediným vlastníkem. Dodatečně byla do pasportu zeleně zařazena plocha Dolních
kasáren. Převážná část této plochy je v majetku města, z velké části ovšem v užívání různých
nájemců. Do pasportizace byly též zahrnuty plochy vyhražené zeleně základní a mateřské školy,
sportovního areálu, hřbitova, kostela, fary.
První část pasportu veřejné zeleně města Klecany byla vypracována na podzim 2012 jako
podklad pro evidenci zeleně města a podklad pro mapový server města Klecany, zpracovávaný
firmou Geosens. Podkladem bylo částečné zaměření firmy Geosens, které však zahrnovalo pouze
centrální části města. V průběhu zpracování byla dokončena nová úprava náměstí, která byla do
pasportu zahrnuta již v aktuálním stavu těsně po dokončení. Podkladem pro pasportizaci náměstí
Třebízského byla aktuální dokumentace dokončení stavby. Pro pasportizaci zeleně mateřské školy
byl převzat dendrologický průzkum zpracovaný v r. 2012. Na ostatních nezaměřených plochách
byla situace hodnocených prvků zakreslena při pochůzkách v terénu, případně byla takto doplněna
i podkladová mapa. Zákresy jsou tudíž orientační.
Dodatečně byly do pasportu zahrnuty též plochy vyhražené zeleně základní školy a mateřské
školy a plocha sportovního areálu. Dle požadavku MÚ Klecany byl dopracován pasport zeleně na
ploše Dolních kasáren. Rozsah Dolních kasáren výrazně navyšuje hodnocené plochy jak ve
výměrách tak v počtu hodnocených dřevin.
Intenzita údržby:
U všech ploch je v tabulkách uvedena intenzita údržby.
I. třída - intenzivní úpravy s dekorativními - parterovými trávníky (výška seče max. 5 cm),
květinovými záhony, intenzivními keřovými výsadbami, stromy a náročnějším mobiliářem,
pravidelná zálivka. Do této kategorie je zařazeno nám. Třebízského s Průhonem a fotbalový trávník
hřiště sportovního areálu.
II. třída: parkové trávníky (výška seče do 10 cm), keřové výsadby zahuštěné i skupinové,
stříhané živé ploty, stromy, jednoduchý mobiliář, zálivka fakultativní. Převážná většina ploch v
centrální části města, uliční zeleň, obytná a vyhražená zeleň, centrální pás v Dolních kasárnách.
III. třída - luční trávníky (2 až 3 seče ročně), skupinové výsadby keřů, stromy, bez mobiliáře
nebo jen nejjednodušší prvky - lavičky, bez zálivky. Okrajové plochy navazující na krajinu,
extenzivní části Dolních kasáren.
U většiny ploch je do stejné intenzivní třídy zařazena celá plocha, u Dolních kasáren a
sportovního areálu jsou intenzivní třídy v rámci jedné plochy diferencovány.
Systém zeleně města:
Parky, parkově upravené plochy:
V centrální části města se nachází několik významných a navzájem propojených ploch
veřejné zeleně - Park U školy, Park u kostela a Dolní park, tvořící jeden celek rozdělený ulicemi U
školy a Do kaštan. Svažitý terén pod kostelem a pod ul. Do kaštan omezuje využití parků, rovněž

celkový stav ploch není příliš dobrý. Vyžadovaly by přehodnocení cestní sítě, intenzivní zásahy do
vegetační složky a obměnu mobiliáře. Na park U školy navazuje v současnosti nepřístupný
Zámecký park. Plochy parků navazují na nově upravené náměstí Třebízského, které je propojeno
zcela novou úpravou podél Průhonu se zelenými plochami ve východní části centra extenzivnějšími parkovými plochami v ul. Do Klecánek, hřbitovem a sídlištěm. Parkové úpravy při
ul. Do klecánek by zasluhovaly mírnou inetnzifikaci - vybavení mobiliářem, případně doplnění
jednoduché cestní sítě. K ulici Do Klecánek v centru obce, v návaznosti na nám. Třebízského,
přiléhají parčíky v ul. U školky. Nevýrazným zeleným pásem v ul. Pionýrské je napojen parčík s
prvky dětského hřiště v téže ulici.
Uliční zeleň:
Významným tahem uliční zeleně je ul. Topolová - Čsl. armády, procházející severním
sektorem města od východu k západu. Od hranice s k.ú. Zdiby ke křižovatce s ul. Topolovou
prochází uliční zeleň podél ul. Čsl. armády. V převážně drobnější obytné zástavbě má zeleň menší
význam, s vyjímkou zeleného pásu v ul. Na vinici. V tomto segmentu systému zeleně se nabízí
možnost doplnění o drobné parkově upravené plochy (kapesní parčíky - pocket parks) a doplnění
vegetačními prvky při úpravách parteru.
Hřiště:
Lokální hřiště nově upravené jak pro rekreační sport, tak pro děti je v ulici Na hradišti.
Víceméně opuštěné je malé sportovní hřiště (volejbal) v ul. Mírové.
Obytná zeleň:
Významným prvkem obytné veřejné zeleně je sídliště, dále do této kategorie patří menší
úprava u obytných domů v ulici K sídlišti. V sídlišti je hodnotná vzrostlá zeleň,odpovídající době
výstavby sídliště, místy již vyžadující probírky. Nadměrné je zastoupení jehličnanů. U některých
domů proběhla či probíhá regenerace nejen domů samotných, ale i bezprostředního okolí - parteru a
zeleně. Při těchto úpravách by měla být sledována jednotná strategie. Nově upraveno je dětské
hřiště v sídlišti.
Vyhražená zeleň:
Významnými prvky vyhražené zeleně ve správě města jsou základní škola a mateřská škola,
tvořící jeden souvislý celek zeleně. V současnosti byla v základní škole nově upravena sportovní
hřiště. Charakter zeleně v obou školských zařízení navazuje na sídliště jak stářím výsadeb, tak
druhovou skladbou.
Rekreační zeleň:
Významným prvkem zeleně s rekreačním využitím je břeh Vltavy v Klecánkách, nově
upravený po povodních 2002, včetně sportovních hřišť (vliv letošní povodně bude teprve
vyhodnocen).
Dolní kasárna:
Dodatečně do pasportu začleněná plocha Dolních kasáren představuje výměrou a počtem
vegetačních prvků největší plochu zeleně, nicméně vzhledem k využití převážně pro podnikatelské
účely, resp. chybějícímu využití řady objektů, a k izolovanosti od ostatních prvků systému zeleně
města tato lokalita není doposud integrální součástí systému zeleně, do budoucna by se však se
začleněním Dolních kasáren do systému zeleně mělo počítat.
Krajinné návaznosti:
Lesopark:
Na systém veřejné zeleně města volně navazují lesní plochy - Hradiště s historickou
lokalitou Pravý Hradec, Klecanský háj a Černá skála s údolím Přemyšlenského potoka. Spolu s

břehy Vltavy patří tyto plochy do Přírodního parku Dolní Povltaví. Les Hradiště již má z minulosti
prvky lesoparku (cesty, vyhlídka, památník ap.). Nabízí se možnost propojení všech těchto částí pro
"měkkou rekreaci" do lesoparkové úpravy respektující zájmy ochrany přírody (nadregionální
ÚSES)a navazující na rekreační prostor údolí Vltavy v širších souvislostech.
Silniční stromořadí:
Příjezdové komunikace do města jsou lemovány silničními stromořadími. Od odbočky ze
silnice 608 k ulici Topolové je nově vysazené jednostranné stromořadí pyramidálních habrů. Tento
typ stromů je pro silniční stromořadí neobvyklý, jeho vhodnost či nevhodnost se prokáže po
dosažení průměrné vylikosti stromů.
Úsek silnice od odbočky do Klecan po křižovatku s ul. Čsl. armády a odbočku do Větrušic je
bez vegetačního doprovodu.
Silnice do Větrušic je lemována vzrostlým oboustranným stromořadím javorů jasanolistých
a jasanů. Podobně je osázena silnice do Řeže. Javor jasanolistý byl v silničních stromořadích hojně
vysazován zejména 60. - 70. letech minulého století, praxe ukazuje, že je to pro silniční stromořadí
druh nevhodný jak vzhledově, tak z hlediska životnosti.
Drasty:
Část Drasty je od města izolovaná a není do pasportu zeleně zahrnuta.

