
Pasport veřejné zeleně města Klecan 
 
Vysvětlivky k formuláři pasportu veřejné zeleně                                                                         
                                                                                                                                                          
 
1. Evidenční číslo plochy  

 Vyplní se pořadové číslo plochy v rámci sídelního útvaru.  

2. Název plochy 

 Ustálený a užívaný název plochy v rámci sídelního útvaru.  

3. Katastrální území 

 Název katastrálního území na kterém se plocha zeleně nachází. 

4. Mapový list č. 

 Uvede se číslo příslušného mapového listu dle kladu listů. 

5. Číslo parcely 

Vyplní se čísla parcel, na nichž se plocha nachází.  

6. Vlastník 

 Uvede se jméno, případně zkratka názvu vlastníka. 

7. Uživatel 

 Uvede se jméno, případně zkratka uživatele plochy. 

8. Udržovatel 

 Vyplní se jméno firmy, která plochu udržuje. 

9. Druh pozemku 

Vyplní se kódové číslo druhu převažujícího pozemku, pod kterým je plocha registrována 

v registru evidence nemovitostí středisek geodézie: 

 02 - orná půda 

 03 - chmelnice 

 04 - vinice 

 05 -  zahrady 

 06 - ovocné sady 

 07 - louky 

 08 - pastviny 

 09 - neobsazeno 

 10 - lesní půda 



 11 - rybníky s chovem ryb 

 12 - ostatní vodní plochy 

 13 - zastavěné plochy a nádvoří 

 14 - ostatní plochy – zeleň 

 15 – ostatní plochy – komunikace, silnice 

 16 – ostatní plochy – hřbitov 

 17 – ostatní – neplodná půda, jiná 

 18 – ostatní - sportoviště 

10. Druh zeleně 

Vyplní se kódové číslo příslušného druhu zeleně: 

 01 – park 

 02 – sadovnicky upravená plocha 

 03 – zeleň obytná – sídlištní 

 04 - zeleň obytná – bloková činžovní 

 05 - zeleň obytná – v historické zástavbě 

 06 - zeleň obytná – individuální 

 07 - zeleň obytná – vesnická 

 08 – zeleň vyhražená – sportovní a rekreační areály 

 09 – zeleň vyhražená – školská a zdravotnická zařízení 

 10 – zeleň vyhražená – botanické zahrady, ZOO 

 11 – hřbitovy 

 12 – zahrádkářské a chatové osady 

 14 – doprovodná zeleň –  železniční 

 15 – doprovodná zeleň –  vodotečí 

 16 -  doprovodná zeleň –  komunikací 

 17 – zeleň průmyslových areálů a zemědělských podniků 

 18 – zeleň hospodářská 

 19 – lesy 

 20 – vysoká mimoletní zeleň 

 21 – neupravená plocha 



 22 - cyklostezky 

 

11. Intenzitní třída údržby 

Intenzitní třída údržby je stanovena četností prací při údržbě základních sadovnických 

prvků za celý kalendářní rok. Pro zařazení plochy do některé intenzitní třídy musí být 

většina sadovnických prvků plochy udržována s odpovídající četností. Vyplní se třída 

převažující, u vyrovnaného podílu více intenzitních tříd se uvede jejich rozdělení. 

dle údržby trávníků: 

Intenzitní třída I. - trávník parterový (výška 2-5 cm) nebo sportovní - fotbalový 

Intenzitní třída II. - trávník parkový (výška 5-10 cm, cca 10 sečí) 

Intenztiní třída III. - trávník luční (2-3 seče) 

12. Ochrana přírody 

Vyplní se kategorie ZCHÚ dle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

a přítomnost skladebných částí ÚSES. 

13. Ochrana památek 

Vyplní se kategorie ochrany památek dle zákona 20//1987 Sb. o státní památkové péči 

14. Celková výměra plochy 

Vyplní se celková změřená výměra sledované plochy. Jedná-li se o stromořadí  v ulici, 

uvádí se celková výměra plochy rovna 0. 

15. Trávníky 

Výměra ucelených volných travnatých ploch. Solitérní stromy a keře rostoucí v trávníku 

se do výměry nezapočítávají. Travní a bylinný podrost v porostech lesního charakteru 

se do položky nezahrnuje.  

16. Přirozený bylinný podrost 

 Spontánní neudržované bylinné porosty přírodního charakteru.  

17. Sezónní květinové záhony 

Uvede se výměra všech záhonů i vyvýšených, osázených letničkami, cibulnatými, 

hlíznatými, apod. květinami. Výměra přenosných nádob s letničkovou výsadbou se 

do této položky nezapočítává.  

18. Záhony trvalek 

 Vyplní se výměra všech záhonů a skupin trvalek, včetně vyvýšených záhonů. 

19. Záhony růží 

 Vyplní se výměra všech i vyvýšených záhonů osázených růžemi včetně růží pnoucích. 

 Růže sadové se posuzují jako keře listnaté.  



20. Mobilní zeleň 

 Zeleň v nádobách do 1m2. 

21. Skupiny pokryvných keřů 

 Vyplní se výměra výsadeb nízkých, poléhavých a plazivých keřů souvisle pokrývajících 

 půdní povrch.  

21a.  Popínavé dřeviny 

 Uvede se délka porostu popínavých dřevin, případně jeho výška 

22. Živé ploty tvarované 

 Vyplní se plocha pravidelně tvarovaných keřových výsadeb. 

23. Zapojené skupiny keřů 

 Vyplní se výměra skupin keřů bez jakéhokoliv podrostu – tzn. zahuštěné, kompaktní, 

 soustředěné výsadby včetně volně rostoucích živých plotů.  

24. Keře solitérní 

 Vyplní se počet kusů jednotlivě nebo solitérně rostoucích keřů na sledované ploše bez  

 ohledu na druh.  

25. Skupiny stromů s podrostem trávníku 

 Celková výměra ucelených skupin stromů s podrostem trávníku. Nejsou  započítané

 do celkové plochy (započten trávník) 

26. Skupiny stromů s podrostem keřů 

 Celková výměra ucelených skupin stromů jejichž podrost tvoří keře.  

27. Stromy ve stromořadí 

 Vyplní se počet stromů v ulici či v jejím samostatně sledovaném úseku.  

28. Stromy listnaté 

 Vyplní se počet jednotlivě rostoucích stromů listnatých kromě těch, které jsou součástí 

 skupin stromů s podrostem keřů nebo trávníku.  

 

29. Stromy jehličnaté 

Vyplní se počet jednotlivě rostoucích stromů jehličnatých kromě těch, které jsou součástí 

skupin stromů s podrostem keřů nebo trávníku.  

30. Sazenice stromů listnatých 

 Vyplní se počet sazenic v ploše – tj. mladých stromků, cca do 5 let po výsadbě. 

31. Sazenice stromů jehličnatých 

 Vyplní se počet sazenic v ploše – tj. mladých stromků, cca do 5 let po výsadbě. 



32. Porost lesního charakteru 

 Uvede se výměra porostu lesního charakteru – tj. souvislého hustého porostu stromů 

 s přirozeným podrostovým patrem bylin, keřů a náletových nebo semenných dřevin, který 

 není na lesní půdě.  

33. Břehové porosty 

Vyplní se celková výměra volně rostoucích porostů přirozeného nebo přírodě blízkého 

charakteru podél vodních toků nebo vodních ploch.  

 

33. Neupravené plochy 

Uvádí se výměra všech sadovnicky neupravených ploch s ruderálními porosty v různém 

sukcesním stadiu.  Zpravidla není zahrnuta do celkového součtu ploch. 

35-38.  Cesty a zpevněné povrchy 

Vyplní se výměra všech cest a jiných zpevněných ploch včetně hřišť, a bezpečnostních 

dopoadových ploch dětských hřiš´t s ohledem na jejich povrch – asfaltový, betonový, 

dlážděný, mlatový (mlat, anzuka, škvára, štěrk, kačírek apod.). Výměra hřišť se pak 

nezapočítává do celkové výměry. 

39. Zatravňovací dlažba  

 Parkovací plochy upravené vegetačními dlaždicemi.  

40. Délka cest celkem 

 Vyplní se celková délka cest v běžných metrech. 

41. Schodiště 

 Vyplní se celková půdorysná výměra schodišť včetně jejich postranních opěrných zídek.  

42.-43.  Hřiště dětská, Hřiště ostatní 

 Vyplní se celková výměra hřišť. Nezapočítávají se do celkové plochy (započteny jako 

 trávník nebo povrch) 

44. Neveřejné vyhražené plochy 

 Vyplní se celková výměra provozních staveb a zařízení, které jsou součástí sledované 

 plochy zeleně. Nezapočítávají se do celkové plochy (započteny jako vegetační prvek 

 nebo povrch) 

45. Délka zídek 

 Vyplní se celková délka okrasných, podpěrných a protihlukových zdí a zděných či 

 betonových ohradv běžných metrech.  

46. Zábradlí 

 Uvede se celková délka zábradlí v běžných metrech.  

47. Bazény, kašny, jezírka 



 Vyplní se celkový výměra bazénů, kašen a jiných zděných vodních nádrží. 

48. Ostatní vodní plochy 

 Vyplní se celková výměra menších potoků a dalších vodních ploch.  

49.-51. Závlaha  

Vyplní se s ohledem na způsob zavlažování plochy – u položek č. 68 a 70 – ANO/NE, 

bez ohledu na plochu. U položky č. 69 se vyplní počet hydrantů v ploše  zeleně či v jejím 

bezprostředním okolí. V Klecanech  doplní uživatel. 

52. Lavičky 

 Vyplní se celkový počet stabilních laviček, bez ohledu na typ.  

53. Odpadkové koše 

 Vyplní se celkový počet odpadkových košů (stabilních i přenosných) umístěných na 

 evidované ploše.  

54. Oplocení 

 Vyplní se celková délka oplocení. 

55. Orientační tabule a poutače 

 Uvádí se počet orientačních tabulí, které se nacházejí ve sledované ploše zeleně. 

 Dopravní značky, stožáry a reklamní poutače se neuvádějí.  

56. Klepadla a sušáky 

 Vyplní se počet klepadel a sušáků.  

57. Sportovní nářadí 

 Vyplní se počet nářadí, jimiž jsou vybavena hřiště, odpočívadla a ostatní zeleň.  

58. Hrací prvky dětských hřišť 

 Vyplní se počet hracích prvků vč. pískovišť.  

 

59. Umělecká výzdoba 

 Uvádí se celkový počet plastik, pomníků a jiných uměleckých objektů na ploše.  

60. Délka cest v zimě neudržovaných 

 Vyplní se celková délka v zimě udržovaných – tzn. sypaných cest na evidované 

 ploše.  Doplní uživatel. 

61. Pískoviště 

 Počet a celková výměra jsou uvedeny v celkovém součtu ploch, v případě umístění v 

 dětském hřišti jsou uvedeny jako prvky dětského hřiště. 


