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Systém zeleň se stává v poslední době velmi aktuálním tématem reagující na 
současné problémy poklesu biodiverzity, fragmentace krajiny, změny klimatu a 
související vyšší frekvence povodní a extrémního sucha, degradace půdy, 
zvyšující se zastavěnosti a snižující se kvality veřejných prostor a dalších.

Evropská unie proto představuje strategii Zelená infrastruktura (přijata 
Evropskou komisí 6. 5. 2013), jejímž cílem je vytvoření propojené sítě zelených 
ploch a koridorů, která plní funkce ekologické, ekonomické i sociální. Důraz je 
kladen především na:
  -  prostorové propojení
  -  multifunkčnost prvků zelené infrastruktury
  -  vytvoření prostředí pro bezpečný, zdravý a kvalitní život obyvatel 
  -  zachování či zvýšení biodiverzity území
  -  zvýšení retenční schopnosti území 
Tento komplexní systém by měl mít podobu průniku přírodních ploch 
(vycházející z ÚSES), hydrologické sítě a veřejných prostor. měl by se zaměřit na 
propojení zastavěného území s volnou krajinou a prostupnost krajiny. Pozornost 
by měla být věnována nejen zeleni, ale též hospodaření s vodou (zvýšení 
retence vody na každé parcele), obytné vybavenosti a dalšími opatřeními. 

Jako vhodné nástroje pro implementaci zelené infrastruktury v území se jeví 
následující:
  -  komplexní pozemkové úpravy
  -  územní plán (ÚSES, systém sídelní zeleně jakožto povinná 
     součást urbanistické koncepce)

Rozhodující odpovědnost za projekty zelené infrastruktury nesou orgány 
regionálního a místního plánování.

Dokument "Koncepce zeleně obce Vrané nad Vltavou" představuje podklad pro 
vytvoření strategie Zelené infrastruktury a pro další rozvojové dokumenty obce:
  1.  Strategického plánu
  2.  Územního plánu
  3.  Strategie péče o majetek obce (vč. péče o zeleň)
  4.  Konkrétních projektů
  5.  Harmonogramu realizací - priorizace a etapizace projektů
Všechny tyto fáze plánování rozvoje obce by měly být výsledkem 
demokratického otevřeného procesu s aktivním zapojením obyvatel, měly by 
upřednostňovat kvalitu díla před jeho cenou.



koncepce zeleně
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Vytvořit koncepci zeleně definující základní prostorové řešení a základní principy zelené infrastruktury na území obce 
Vrané nad Vltavou. Tato koncepce bude pokladem pro další rozvojové dokumenty obce. 
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Vrané 
nad Vltavou

teplá

mírně teplá

Zdroj: Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví, dostupné z 
http://geoportal.gov.cz

Geologie

Vrané 
nad Vltavou

Zdroj: Česká geologická služba, dostupné z http://mapy.geology.cz/geocr_50/

Půdní typy

Vrané 
nad Vltavou

kambizemě

luvizemě

Zdroj: Katedra pedologie a ochrany půd, FAPPZ ČZU, dostupné z http://geoportal.gov.cz

hnědozemě

gleje

fluvizemě

spraš, sprašová hlína

droba, prachovce, 
břidlice

písek, štěrk

bazalt, dolerit

hlinito-kamenitý, 
balvanitý až blokový 
sediment 

droba, pískovec, prachovec, 
břidlice jílovitá

porfyr

ryolit, ryodacit

tuf, tufit

navážka, halda, 
výsypka, odval

porfyr

Typy krajin dle reliéfu

Vrané 
nad Vltavou

krajiny zaříznutých údolí

krajiny vrchovin Hercynica

Zdroj: EVERNIA, s. r. o., dostupné z http://geoportal.gov.cz

Typy krajin dle využití

Vrané 
nad Vltavou

Typy krajin dle osídlení

Vrané 
nad Vltavou

vrcholná středověká krajina Hercynica

stará sídelní krajina Hercynica a Polonica

lesozemědělské krajiny

lesní krajiny zemědělské krajiny

ubranizované krajiny

krajiny bez vylišeného reliéfu Zdroj: EVERNIA, s. r. o., dostupné z http://geoportal.gov.cz Zdroj: EVERNIA, s. r. o., dostupné z http://geoportal.gov.cz

Území obce Vrané nad Vltavou se nachází v teplé kllimatické oblasti. 
Léto je dlouhé s 40-50 letními dny, teplé (průměrná teplota 
dosahuje 15-16 °C) a přiměřeně vlhké (průměrné srážky 200-
400mm, 100-140 dní se srážkami >1 mm/den).  Zima je normálně 
dlouhá s 50-60 ledovými dny, mírně chladná (průměrná teplota -2 až 
-3°C), s vyššími srážkami (>400 mm), ale s kratším trvání sněhové 
pokrývky (50-60 dnů). Přechodné období je krátké s mírně teplým 
jarem (průměrná teplota 7 až 8°C) a teplým podzimem (průměrná 
teplota 8-9°C).

Geologické podloží je tvořeno převážně sedimentovanými 
horninami (droba, prachovec, spraš a sprašová hlína, hlinito-
kamenitý, balvanitý až blokový sediment, místy též písek a štěrk) a 
metmamorfovanými horninami (břidlice). Skalní výchozy podél řeky 
Vltavy jsou tvořeny  magmatickými tufy a tufity (vznikají 
sedimentací sopečného popele). Oblast u řeky Vltavy v místě 
fotbalového hřiště a bytových domů je tvořena navážkou 
neznámého složení. 

Půdy převládají kambizemní (hnědé lesní), bezskeletovité až středně 
skeletovité, středně hluboké, podél řeky a v místě pole hluboké, v 
oblasti u vysílače mělké. V horních částech svahů převládá 
výsušnější charakter, naopak v dolních částech mají půdy tendenci k 
převlhčení. Jedná se o půdy střední až nižší kvality.

Reliéf je vrchovinný s výrazným zaříznutým údolím Vltavy a méně 
výrazným zaříznutím jejích přítoků. Převládá lesozemědělské využití 

Zaměřit se na mikroklimatický efekt zeleně (snížení teploty 
vzduchu, stín), především během léta (dlouhé teplé léto).

Zaměřit se na schopnost zeleně zadržovat vodu, především 
během zimy (vyšší srážky) - minimalizovat plochu půdy bez 
vegetačního krytu.

Při sadových úpravách používat místní stavební materiál 
(břidlice, štěrk, a další).

Zaměřit se na udržení / zvýšení kvality půdy (obsah humusu) a 
zvýšení její retenční kapacity především v horních částech 
svahů.

Využít zaříznutých údolí jako zelených os v krajině.

Zachovat ledozemědělský charakter území. Využít potenciál 
rozptýlené vegetace na zemědělské půdě (aleje, meze, 
remízky, solitery) a trvalých zemědělských kultur (sady, louky, 
pastviny). Využít lesy jako jádrové polochy zeleně, propojit je s 
ostatními prvky systému zeleně, rozvinout multufunkční 
potenciál lesních ploch (ekologický, ekonomický a sociální).

V prostorových vazbách zeleně vycházet z historické struktury 
krajiny sahající až do vrcholného středověku.

OBECNÁ OPATŘENÍ:



Chráněná území

Vrané 
nad Vltavou

Evropsky významná 
lokalita

Zdroj: AOPK ČR, dostupné z http://mapy.nature.cz/

Přírodní rezervace

ochranné pásmo

Přírodní památka

koridor ECONET

skupina 
památných stromů
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Vrané 
nad Vltavou

černýšová dubohabřina

Zdroj: Botanický ústav AV ČR, dostupné z http://geoportal.gov.cz

Přírodní parky

Vrané 
nad Vltavou

Zdroj: AOPK ČR, dostupné z http://mapy.geology.cz/geocr_50/

přírodní park

Územní systém ekologické stability

Vrané 
nad Vltavou

nadregionální biokoridor regionální biocentrum

regionální biokoridor

břeková doubrava

jilmová doubrava

lipová doubrava

lipová bučina s lípou srdčitou

biková a/nebo jedlová 
doubrava

Zdroj: AOPK ČR, dostupné z http://mapy.nature.cz/

osa nadregionálního 
biokoridoru

Přirozenou potenciální vegetací území je černýšová dubohabřina, 
místy břeková doubrava, biková či jedlová doubrava. Původními 
dřevinami jsou dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus 
betulus), lípa srdčitá (Tilia cordata), (na vlhčích stanovištích lípa 
velkolistá (Tilia platyphyllos), dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý 
(Fraxinus excelsior), javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer 
pseudoplatanus), třešeň ptačí (Cerasus avium), jeřáb muk (Sorbus aria), 
jeřáb břek (Sorbus torminalis), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), borovice 
lesní (Pinus sylvestris - omezená použitelnost vzhledem k šíření rzi 
borovic), javor babyka (Acer campestre), bříza bělokorá (Betula 
pendula),  jedle bělokorá (Abies alba - omezená použitelnost 
vzhledem k vysoké citlivosti na znečištěné ovdzuší) a buk lesní 
(Fagus sylvatica). V keřovém patře se objevují především zmlazené 
rostliny stromového patra, popř. krušina olšová (Frangula alnus) či 
jalovec obecný (Juniperus communis - omezená použitelnost - 
mezihostitel rzi hrušňové). (Neuhauslová et al., 2001)

Území obce svým východním okrajem zasahuje do přírodního parku 
Střed Čech, který byl zřízen na ochranu jedinečného krajiného rázu, 
především hlubokých říčních údolí se skalními výchozy, postranních 
roklí a náhorních plošin s vyhlídkami, lesních porostů. V části v okolí 
Vraného nad Vltavou jsou významné především skalnaté svahy a 
linie terénních hran na pravém břehu Vltavy (chráněny před 
zástavbou). Jedná se o krajinu velkého měřítka, a to především díky 
dlouhým panoramatickým výhledům. Území přírodního parku Střed 
Čech představuje nejvýznamnější rekreační oblast Prahy. (Vorel et 
al., 2008)

V řešeném území se nachází Evropsky významná lokalita V 
Hladomoří a Zvolská homole, přírodní rezervace Zvolská homole. 
Zvolská homole je představuje cenný pozůsatatek listnatých hájů a 
stepí na sklanatých srázech, setkáváme se zde např. s celými porosty 
hvozdíku sivého (Dianthus gratianopolitanus) vedle lomikamene 
vždyživého (Saxifraga paniculata). V obci se nachází skupina 
památných buků na místním hřbitově. Údolím řeky Vltavy prochází 
koridor evropské síte ECONET.

Vltavské údolí představuje významnou součást regionálního a 
nadregionálního ÚSESu (regionální a nadregionální biokoridor), 
Zvolská homole je regionálním biocentrem.

Při nových výsadbách zeleně druhově vycházet z přirozené 
potenciální vegetace.

Respektovat a rozvinout potenciál krajinného rázu, především 
vyhlídkovost a význam terénních hran, pro rekreační funkci 
zeleně.

Chráněná území respektovat jako jádra zelené infrastruktury s 
dominantní ekologickou funkcí.

Rozvinout potenicál údolí Vltavy jako biokoridoru s ohledem 
na jeho ekologické, ekonomické a sociální charakteristiky 
(nutno respektovat všechny zmíněné). 

OBECNÁ OPATŘENÍ:
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Zdroj: MŽP ČR a Laboratoř geoinformatiky, ÚJEP, dostupné z http://oldmaps.geolab.cz

1. vojenské mapování (1764-1783)
Zdroj: MŽP ČR, dostupné z http://geoportal.gov.cz/

2. vojenské mapování (1836-1852)

Zdroj: MŽP ČR a Laboratoř geoinformatiky, ÚJEP, dostupné z http://oldmaps.geolab.cz

2. vojenské mapování (1836-1852) - detail centra obce
Zdroj: CENIA a Laboratoř geoinformatiky, ÚJEP, dostupné z http://geoportal.gov.cz/

3. vojenské mapování (1935-1947)

Původní osídlení se koncentrovalo v místě dnešního kostela a staré 
papírny (Vrané) a v místě hasičské zbrojnice (Skochovice). 

Prostor mezi Skochovicemi a Vraným měl v 2. polovině 18. století 
podobu luk a polí s rozptýlenou zelení a drobnými vodními tůněmi. 
U dnešního přívozu se nacházely dva ostrovy, přívoz byl již také 
čitelný. Náhorní plošina měla otevřený charakter pole, do kterého 
zabíhala zeleň z údolních přítoků Vltavy. V horní části je patrná 
rozptýlená zeleň v zemědělské půdě. Celý svah zvedající se od Vltavy 
k náhorní plošině byl zalesněn. Je patrná cesta mezi Vraným a 
Skochovicemi, cesta v místě dnešní ulice Březovská a ulice V 
Ouvozcích, která dále pokračovala v místě dnešní ulice Ke Statku a 
Okružní. Cesta existovala i v místech patrně dnešní ulice Ve Strouze 
a dnešní pěšiny z Dravkova ke statku.
 
V 1. polovině 19. století (viz i následující výkres) zanikají tůňky u 
Vltavy. V prostoru dnešního Rajčuru vzniká okrasná zahrada. Cesta 
na Březovou je ukončena v místě dnešní pily. Nově vzniká část 
dnešní ulice Ke Statku (v úseku od křižovatky Březovské a Ke Statku 
ke křižovatce ulic Ke Statku a V Ouvozcích) a cesta vedoucí od 
dnešního statku k pile a dále směrem na Zvoli. Na Zvolském potoce 
jsou patrné tůňky, na Vltavě je zřetelný náhon. 

1. polovina 20. století přinesla do území železnici, přehradu a 
regulaci řeky související se zánikem ostrova vybudováním navážky v 
místě dnešního fotbalového hřiště a bytových domů. Cesta v místě 
ulice Březovská je opět propojena v plné délce dle dnešního stavu. 
Svahy zvedající se od Vltavy k náhorní plošině se postupně zastavují 
na úkor souvislého pásu zeleně.

Obnovit historickou síť zeleně vycházející z geomorfologie 
území. Hlavní zelené osy by měly navazovat na hydrologickou 
síť, tj. na údolí Vltavy a jejích potočních přítoků.

Nové liniové prvky zeleně propojující dílčí plochy zeleně by 
měly vycházet z historických linií, měly by být řešeny v 
kontextu obnovy cest. Posílit propojení "spodní části" podél 
Vltavy a "horní části" na náhorní plošině.

OBECNÁ OPATŘENÍ:
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Zdroj: ČUZK

Císařské otisky stabilního katastru (1840)



Výkres č. 7

ANALÝZY ÚZEMÍ
Historický vývoj

....kontinual, projekční ateliér, telefon: (+420) 739 667 455, 
e-mail: info@kontinual.cz, www.kontinual.czOrtofotomapa (50. léta 20. století)

Zdroj: CENIA, dostupné z http://geoportal.gov.cz/

V 50. letech 20. století je patrná masivně se zvětšující zástavba na 
svazích zvedajících se od Vltavy, zástavba však nemá spojitý 
charakter. U řeky zůstavá nezastavěný pás. Čitelná je nová budova 
školy, les v místě dnešního "borového lesíku" u cyklokrosové dráhy a 
na svahu mezi školou a příjezdovou cestou ke hřbitovu. Východně od 
hřbitova se nachází parkově upravená plocha, jižně sad v 
pravidelném rastru stromů. Sady pravidelného rastru jsou 
charakteristcké i pro zahrady nové zástavby. Rozvíjí se chatová 
zástavba. Cestní systém zůstává zachován, čitelná je i zachovalá 
plužina v místě dnešního pole. Je patrná cesta podél Vltavy ze 
Skochovic k přívozu (mezi fotbalovým hřištěm a řekou), nová 
komunikace na Zvoli (viz dnešní silnice) a na Prahu. 

V rámci zelené linie podél řeky Vltavy rozvinout i sociální 
funkci tohoto prostoru a obnovit cestu podél řeky ze 
Skochovic až k přívozu ve vazbě na veřejně přístupné nábřeží 
Vltavy.

Obnovit cestní systém v prostoru dnešního pole, vyvořit 
doprovodou vegetaci. Obnovit tak propojení historických 
zelených v údolích přítoků Vltavy s lesními plochami.

OBECNÁ OPATŘENÍ:
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Zdroj: ČUZK

V současné době je patrný masivní nárůst zástavby, která zaplnila v 
plné délce svah stoupající od Vltavy. V prostoru pole zanikají veškeré 
cesty (jsou znatelné vegetační příznaky původních cest), v důsledku 
čehož chybí významné propojení zelených klínů podél potoků s 
lesními plochami. Zaniká rovněž ceesta podél řeky v úseku od 
přehrady k přívozu, zelený pás podél Vltavy v úseku od přehrady do 
Skochovic je postupně zastavován, sídlo tak ztrácí přímý kontakt s 
řekou.

V rámci zelené linie podél řeky Vltavy rozvinout i sociální 
funkci tohoto prostoru a obnovit cestu podél řeky ze 
Skochovic až k přívozu ve vazbě na veřejně přístupné nábřeží 
Vltavy.

Obnovit cestní systém v prostoru dnešního pole, vyvořit 
doprovodou vegetaci. Obnovit tak propojení historických 
zelených v údolích přítoků Vltavy s lesními plochami.

OBECNÁ OPATŘENÍ:
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Během roku 2011 byla v terénu zmapována veřejná a poloveřejná 
zeleň v rozsahu katastrálního území Vrané nad Vltavou. Je zahrnuta 
veškerá zeleň bez ohledu na její charakter (tj. stromová, keřová i 
bylinná - trávník). Posouzení charakteru a kvality zeleně je 
předmětem dalších plánovacích fází.

Hlavní plochy zeleně tvoří lesní porosty ve východní (z větší části za 
strmým údolím Zvolského potoka a Chalupecké strouhy na území 
sousední obce), jižní a jihozápadní části s výrazným výběžkem 
zeleně v oblasti údolí bezejmenného potoka mezi Dravkovem a 
statkem. Podél Vltavy je patrná liniová zeleň, která místy vytváří 
větší plochy zeleně (pod Homolí, u přívozu, u bytových domů u 
fotbalového hřiště, u "Galaxie", na skochovické louce, u hasičské 
zbrojnice). Podél dalších vodních toků (především Zvolský potok - 
Chalupecká strouha a bezejmenný potok mezi Dravkovem a pilou) je 
rovněž zřetelná existence liniové zeleně. Výrazný zelený koridor 
představuje zeleň podél železnice, která v místech prudších svahů 
přechází v souvislejší plochy. Hlavní plochu zeleně v sídle tvoří 
prostor kolem školy a hřbitova v návaznosti na poloveřejné prostory 
školky a sokolovny. V ostatní zástavbě je veřejná a poloveřejná zeleň 
tvořena především uliční zelení, která místy vytváří menší plošky. 
Hlavní plochy zeleně zde představují soukromé zahrady, které však 
nemohou plně nahradit veřejnou zeleň (především sociální funkci 
zeleně). V prostoru pole na náhorní plošině je zeleň zastoupena v 
minimální míře a to jako doprovod komunikací (s velmi rozdílnou 
kvalitou) a jako liniová zeleň mezi statkem, pilou (a dále na Zvoli).

Využít lesy jako jádrové polochy zeleně, propojit je s 
ostatními prvky systému zeleně, rozvinout multifunkční 
potenciál lesních ploch (ekologický, ekonomický a sociální).

Rozvinout potenicál údolí Vltavy jako biokoridoru s ohledem 
na jeho ekologické, ekonomické a sociální charakteristiky 
(nutno respektovat všechny zmíněné). 

Rozvinout jádrovou plochu sídelní zeleně u školy v jejím 
multifunkčním charakteru.

Zaměřit pozornost na uliční zeleň jakožto stěžejní linii 
propojující dílčí plochy zeleně v sídle. Věnovat pozornost 
především jejímu sociálnímu charakteru.

Prověřit možnosti uplatnění zeleně na zemědělské půdě.

OBECNÁ OPATŘENÍ:

Podklad: Základní mapa 1:10 000
Zdroj: ČUZK



veřejná a poloveřejná zeleň
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Obec je vlastníkem stěžejních ploch zeleně, přesto pro vytvoření 
kompaktní zelené infrastruktury bude nutné spolupracovat s dalšími 
vlastníky, především v oblasti podél Vltavy (významná plocha 
veřejného prostoru se zelení), na území pole a lesů. Vzhledem k 
omezeným plochám zeleně v zástavbě rodinných domků bude hrát 
významnou roli uliční zeleň jakožto zelený koridor propojující 
zelená centra. Výškové řešení uliční zeleně by mělo respektovat 
vyhlídkový charakter ulic kolmých ke svahu k Vltavě (vysoká zeleň 
by mohla výhledy uzavřít). U míst vyhlídek by měla být posílena 
jejich obytná funkce.

Při vytváření zelené infrastruktury je žádoucí spolupráce obce 
a dalších vlastníků pozemků (v prostoru Vltavy, pole, lesa, 
uličního prostoru).

Vysokou stromovou uliční zeleň umisťovat především do ulic 
rovnoběžných se svahem (u ulice kolmých na svah by vysoké 
stromy mohly uzavřít výhledy).

Rozvinout potenciál menších zelených veřejných ploch v 
návaznosti na uliční prostor.

OBECNÁ OPATŘENÍ:

Schéma zeleně ve vlastnictví obce

pozemky ve vlastnictví obce

Zdroj: vlastní terénní průzkum, Katastr nemovitosti, dostupný z 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

veřejná a poloveřejná zeleň ve vlastnictví obce

veřejná a poloveřejná zeleň

Schéma zeleně ve veřejných prostorech

veřejné prostory

Zdroj: vlastní terénní průzkum

veřejné prostory se zelení

Pozn.: Do uvedených veřejných prostor nejsou zahrnuty lesy a ulice.

občanská vybavenost

veřejná a poloveřejná zeleň

Schéma zeleně ve vazbě na vyhlídkovost

místa vyhlídek

Zdroj: vlastní terénní průzkum

směry vyhlídek

Schéma zeleně ve vlastnictví obce

Zdroj: vlastní terénní průzkum, Katastr nemovitosti, dostupný z 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

veřejná a poloveřejná zeleň ve vlastnictví obce

Schéma zeleně ve veřejných prostorech

Zdroj: vlastní terénní průzkum

veřejné prostory se zelení

Pozn.: Do uvedených veřejných prostor nejsou zahrnuty lesy a ulice.

občanská vybavenost

hlavní vyhlídkové ulice

Schéma zeleně ve vazbě na vyhlídkovost

hlavní vyhlídková místa

Zdroj: vlastní terénní průzkum

cíle vyhlídek
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Plánovaný rozvoj obce vymezuje jako hlavní plochy zeleně prostory 
u řeky Vltavy, podél železnice, kolem školy a hřbitova a ve vybraných 
veřejných prostorech uličního křížení. Tyto plochy zeleně jsou však 
nespojité, bude žádoucí zaměřit pozornost na propojení těchto 
prostor zelení v rámci jiných funkčních ploch (zeleň jako přípustné 
využití). Ve vazbě na zeleň podél Vltavy je obnovena cesta v plné 
délce v podobě cyklostezky, rovněž je obnovena polní cesta mezi 
statkem a pilou vedoucí dále na Zvoli, jejíž součástí je plánován i 
interakční prvek jakožto součást ÚSES. Ulice V Ouvozcích a navzující 
ulice Ke Statku a Okružní jsou uvažovány jako cyklotrasy propojující 
povltavskou cyklostezku s náhorní plošinou nad Vltavou.

Propojit funkční plochy zeleně specifikované územním 
plánem liniovými prvky zeleně jakožto přípustného využití 
jiných funkčních ploch do kompaktního systému zelené 
infrastruktury.

OBECNÁ OPATŘENÍ:

Územní plán obce Vrané nad Vltavou
koordinační výkres (2014)
Zdroj: Foglar Architects, dostupné z http://www.vranenadvltavou.cz
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Přiblížit přírodu.

Využít blízkosti přírody, zeleně a klidu pro vytvoření identity 
obce, její propagace.

Zvýšit podíl sídelní zeleně.

Propojit sídlo s krajinou zelenou infrastrukturou.

Podpořit vyhlídkovost.

Zlepšit průchodnost pole.

Zlepšit propojení s řekou.

Podpořit sousedské vztahy.

Posílit vazbu obyvatel na místo, místní přírodu

Rozvinout rekreační charakter obce.

Zelenou infrastrukturou propojit veřejné prostory a prostory 
občanské vybavenosti.

Rozvinout potenciál oblíbených míst pro vytvoření zelené 
infrastruktury (Vltava, přehrada s elektrárnou, skochovická 
louka u řeky,  Lávka, železniční most, prostor u hasičské 
zbrojnice, Zvolská homole,  V Hladomoří, lesy, údolí Zvolského 
potoka a Chalupecké strouhy, cesta do Davle a do Březové, 
kostel, ulice V Zídkách,  třešňovka u hřbitova, V Chatách, 
papírna, bikrosové hřiště, nádraží, přívoz, Akátek, fotbalové 
hřiště, restaurace U Kaštanu).

Provázat zelenou infrastrukturu s novou a plánovanou 
cyklostezkou.

Rozvinout potenciál zeleně pro hry dětí.

Při rekonstrukci silnic rozvinout potenciál zeleně pro zvýšení 
bezpečnosti, zachování klidného charakteru ulic, vytvoření 
kvalitního živého veřejného prostoru pro sousedská setkávání, 
pro hry dětí, pro mládež, pro sportovní vyžití, apod., nejen pro 
dopravu.

Systém zeleně provázat se systémem odpadového 
hospodářství (především bioodpad).

Optimalizovat údržbu veřejných ploch zeleně ve vazbě na 
jejich využití.

Spolupráce s CEV Zvoneček

OBECNÁ OPATŘENÍ:
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V rámci zelené infrastruktury řešit i obytnou vybavenost 
(lavičky, odpadkové koše a kontejnery na odpad, stojany na 
kola, sportovní mobiliář, herní prvky, informační systém, apod.).

Vytvářet multigenerační veřejné prostory, místa pro setkávání 
všech věkových i sociálních skupin.

V historických částech obce zachovat specifickou identitu 
míst (kostel, papírna, nádraží), podpořit tuto identitu vhodnou 
formou zeleně.

Zaměřit se na retenční schopnost zeleně, vytvořit systém 
zeleně zachytávající dešťovou vodu.

Při rekonstrukci silnic řešit i přeložení infrastruktury s 
ohledem na využití uličního prostoru pro zeleň (především 
nadzemní elektrické vedení).

Provázat zelenou infrastrukturu s pěší a cyklistickou dopravou 
v rámci obce i v širším prostorovém kontextu.

Spolupráce s CEV Zvoneček

OBECNÁ OPATŘENÍ:
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Propojit zelení hlavní veřejné prostory obce (u nádraží - 
Rajčuru, u kostela, u zdravotního střediska, Akátek, u řeky, u 
fotbalového hřiště, u hasičské zbrojnice, u pošty, u ZUŠ, u 
sokolovny, u přejezdu, u obecního úřadu, u restaurace U 
Kaštanu).

Zelenou infrastrukturu řešit v kontextu rekreačního vyžití 
místních (procházky, jízda na kole, běhání, venčení psa, in-line, 
lyže, cvičení, koupání, setkávání s přáteli, kulturní a 
společenské akce).

Spolupráce s CEV Zvoneček

OBECNÁ OPATŘENÍ:
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Zelenou infrastrukturou podpořit trávení více času místních 
obyvatel v místě (posílení vazby na místo).

Při rekonstrukcí silnic rozvinout potenciál zeleně pro zvýšení 
bezpečnosti, zachování klidného charakteru ulic, vytvoření 
kvalitního živého veřejného prostoru pro sousedská setkávání, 
pro hry dětí, pro mládež, pro sportovní vyžití, apod., nejen pro 
dopravu.

Propojit sídlo s krajinou, upravit horní okraj obce,

Rozvinout potenciál zeleně jakožto jedné z hlavních hodnot 
obce.

Rozvinout produkční charakter zeleně.

PRIORIZACE HODNOT PRIORIZACE PROBLÉMŮ

OBECNÁ OPATŘENÍ:
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Zaměřit se na roli zelené infrastruktury v pěším dopravním 
systému a jeho vazbě na MHD.

Rozvinout produkční charakter zeleně.

Do systému zeleně začlenit hospodaření s bioodpadem.

Systém zeleně provázat s hospodařením s vodou (retence a 
využití dešťových srážek). 

Zaměřit se na kvalitu půdy - omezit umělá hnojiva a pesticidy, 
podpořit půdní život, retenční kapacitu půdy.

Zelenou infrastrukturu řešit i z pohledu rekreačního vyžití - 
předvším mladistvých, zaměřit se na provázání zeleně s 
možnostmi sportovního vyžití; a z pohledu společensko 
kulturního vyžití - vytvořit prostor pro setkávání i kulturní 
akce.

Zaměřit se na vzdělávání obyvatel v tématu zelené 
infrastruktury.

TRENDY A DOPADY NA VÝVOJ ÚZEMÍ

OBECNÁ OPATŘENÍ:
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Využít zaříznutých údolí jako zelených os v krajině.

Zlepšit propojení s řekou.

Rozvinout potenicál údolí Vltavy jako biokoridoru s ohledem na jeho ekologické, 
ekonomické a sociální charakteristiky (nutno respektovat všechny zmíněné). 

V rámci zelené linie podél řeky Vltavy rozvinout i sociální funkci tohoto prostoru a 
obnovit cestu podél řeky ze Skochovic až k přívozu ve vazbě na veřejně přístupné 
nábřeží Vltavy.

Zaměřit pozornost na uliční zeleň jakožto stěžejní linii propojující dílčí plochy zeleně v 
sídle. Věnovat pozornost především jejímu sociálnímu charakteru.

Zelenou infrastrukturou propojit veřejné prostory a prostory občanské vybavenosti.

Propojit zelení hlavní veřejné prostory obce (u nádraží - Rajčuru, u kostela, u 
zdravotního střediska, Akátek, u řeky, u fotbalového hřiště, u hasičské zbrojnice, u 
pošty, u ZUŠ, u sokolovny, u přejezdu, u obecního úřadu, u restaurace U Kaštanu).

Rozvinout potenciál oblíbených míst pro vytvoření zelené infrastruktury (Vltava, 
přehrada s elektrárnou, skochovická louka u řeky,  Lávka, železniční most, prostor u 
hasičské zbrojnice, Zvolská homole,  V Hladomoří, lesy, údolí Zvolského potoka a 
Chalupecké strouhy, cesta do Davle a do Březové, kostel, ulice V Zídkách,  třešňovka u 
hřbitova, V Chatách, papírna, bikrosové hřiště, nádraží, přívoz, Akátek, fotbalové hřiště, 
restaurace U Kaštanu).

Provázat zelenou infrastrukturu s novou a plánovanou cyklostezkou.

Zlepšit průchodnost pole, prověřit možnosti uplatnění zeleně na zemědělské půdě..

PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ ZELENÉ INFRASTRUKTURY

Chráněná území respektovat jako jádra zelené infrastruktury s dominantní 
ekologickou funkcí.

Využít lesy jako jádrové polochy zeleně, propojit je s ostatními prvky systému zeleně, 
rozvinout multifunkční potenciál lesních ploch (ekologický, ekonomický a sociální).

Propojit funkční plochy zeleně specifikované územním plánem liniovými prvky zeleně 
jakožto přípustného využití jiných funkčních ploch do kompaktního systému zelené 
infrastruktury.

Rozvinout jádrovou plochu sídelní zeleně u školy v jejím multifunkčním charakteru.

Rozvinout potenciál menších zelených veřejných ploch v návaznosti na uliční prostor.

Propojit sídlo s krajinou zelenou infrastrukturou, upravit horní okraj obce.

Zvýšit podíl sídelní zeleně.

Přiblížit přírodu.

Při vytváření zelené infrastruktury je žádoucí spolupráce obce a dalších vlastníků 
pozemků (v prostoru Vltavy, pole, lesa, uličního prostoru).

Výkres č. 18

OBECNÁ OPATŘENÍ HLAVNÍ TÉMATA ZELENĚ

CENTRA ZELENÉ INFRASTRUKTURY

KORIDORY ZELENÉ INFRASTRUKTURY
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KRAJINNÝ RÁZ ZELENÉ INFRASTRUKTURY

Výkres č. 19

OBECNÁ OPATŘENÍ HLAVNÍ TÉMATA ZELENĚ

Respektovat a rozvinout potenciál krajinného rázu, především vyhlídkovost a 
význam terénních hran, pro rekreační funkci zeleně.

Podpořit vyhlídkovost.

Zachovat ledozemědělský charakter území. Využít potenciál rozptýlené 
vegetace na zemědělské půdě (aleje, meze, remízky, solitery) a trvalých 
zemědělských kultur (sady, louky, pastviny). 

V prostorových vazbách zeleně vycházet z historické struktury krajiny sahající 
až do vrcholného středověku.

Obnovit historickou síť zeleně vycházející z geomorfologie území. Hlavní 
zelené osy by měly navazovat na hydrologickou síť, tj. na údolí Vltavy a jejích 
potočních přítoků.

Nové liniové prvky zeleně propoJující dílčí plochy zeleně by měly vycházet z 
historických linií, měly by být řešeny v kontextu obnovy cest. Posílit propojení 
"spodní části" podél Vltavy a "horní části" na náhorní plošině.

Obnovit cestní systém v prostoru dnešního pole, vyvořit doprovodnou vegetaci. 
Obnovit tak propojení historických zelených linií v údolích přítoků Vltavy s 
lesními plochami.

HISTORICKÉ VAZBY ZELENÉ INFRASTRUKTURY

Posílit vazbu obyvatel na místo, místní přírodu.

Zelenou infrastrukturou podpořit trávení více času místních obyvatel v místě 
(posílení vazby na místo).

Zaměřit se na vzdělávání obyvatel v tématu zelené infrastruktury.

Podpořit sousedské vztahy.

Vytvářet multigenerační veřejné prostory, místa pro setkávání všech věkových i 
sociálních skupin.

Zelenou infrastrukturu řešit i z pohledu společensko kulturního vyžití - vytvořit 
prostor pro setkávání i kulturní akce.

OBYTNOST ZELENĚ, VYUŽITÍ OBYVATELI

SOCIALIZAČNÍ ROZMĚR ZELENÉ INFRASTRUKTURY
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Výkres č. 20

OBECNÁ OPATŘENÍ HLAVNÍ TÉMATA ZELENĚ

Rozvinout rekreační charakter obce.

Zelenou infrastrukturu řešit v kontextu rekreačního vyžití místních (procházky, 
jízda na kole, běhání, venčení psa, in-line, lyže, cvičení, koupání, setkávání s 
přáteli, kulturní a společenské akce).

Zelenou infrastrukturu řešit i z pohledu rekreačního vyžití - předvším 
mladistvých, zaměřit se na provázání zeleně s možnostmi sportovního vyžití.

Rozvinout potenciál zeleně pro hry dětí.

REKREAČNÍ CHARAKTER ZELENÉ INFRASTRUKTURY

Provázat zelenou infrastrukturu s pěší i cyklistickou dopravou v rámci obce i v 
širším prostorovém kontextu.

Zaměřit se na roli zelené infrastruktury v pěším dopravním systému a jeho 
vazbě na MHD.

Při rekonstrukci silnic rozvinout potenciál zeleně pro zvýšení bezpečnosti, 
zachování klidného charakteru ulic, vytvoření kvalitního živého veřejného 
prostoru pro sousedská setkávání, pro hry dětí, pro mládež, pro sportovní vyžití, 
apod., nejen pro dopravu.

Při rekonstrukci silnic řešit i přeložení infrastruktury s ohledem na využití 
uličního prostoru pro zeleň (především nadzemní elektrické vedení).

ZELEŇ A DOPRAVA

ZELEŇ A IDENTITA OBCE

Využít blízkosti přírody, zeleně a klidu pro vytvoření identity obce, její 
propagace.

Rozvinout potenciál zeleně jakožto jedné z hlavních hodnot obce.

V historických částech obce zachovat specifickou identitu míst (kostel, papírna, 
nádraží), podpořit tuto identitu vhodnou formou zeleně.
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Zaměřit se na mikroklimatický efekt zeleně (snížení teploty vzduchu, stín), 
především během léta (dlouhé teplé léto).

ZELEŇ A MIKROKLIMA

ZELEŇ A HOSPODAŘENÍ S VODOU, PŮDOU

CHARAKTER ZELENÉ INFRASTRUKTURY

Systém zeleně provázat s hospodařením s vodou (retence a využití dešťových 
srážek). 

Zaměřit se na schopnost zeleně zadržovat vodu, především během zimy (vyšší 
srážky) - minimalizovat plochu půdy bez vegetačního krytu.

Zaměřit se na udržení / zvýšení kvality půdy (obsah humusu) a zvýšení její 
retenční kapacity především v horních částech svahů.

Zaměřit se na retenční schopnost zeleně, vytvořit systém zeleně zachytávající 
dešťovou vodu.

Zaměřit se na kvalitu půdy - omezit umělá hnojiva a pesticidy, podpořit půdní 
život, retenční kapacitu půdy.

Do systému zeleně začlenit hospodaření s bioodpadem.

Systém zeleně provázat se systémem odpadového hospodářství (především 
bioodpad).

Optimalizovat údržbu veřejných ploch zeleně ve vazbě na jejich využití.

Při nových výsadbách zeleně druhově vycházet z přirozené potenciální 
vegetace.

Rozvinout produkční charakter zeleně.

Vysokou stromovou uliční zeleň umisťovat především do ulic rovnoběžných se 
svahem (u ulice kolmých na svah by vysoké stromy mohly uzavřít výhledy).

V rámci zelené infrastruktury řešit i obytnou vybavenost (lavičky, odpadkové 
koše a kontejnery na odpad, stojany na kola, sportovní mobiliář, herní prvky, 
informační systém, apod.).

Při sadových úpravách používat místní stavební materiál (břidlice, štěrk, a další).

Výkres č. 21

OBECNÁ OPATŘENÍ HLAVNÍ TÉMATA ZELENĚ
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Představené schéma prezentuje navržený systém center (ploch) 
zeleně a koridorů (linií) zeleně v zastavěném území i ve volné 
krajině. 

Důraz je kladen na propojení jádrových oblastí zeleně i menších 
zelených center do souvislé sítě, která vychází z přírodní 
predispozice území (především morfologie), z historických vazeb 
(vedení historických cest), plánovaného vývoje (funkční plochy 
zeleně definované územním plánem) a požadavků místních obyvatel.

V rámci představeného konceptu zeleně je možné rozlišit devět 
specifických prostorů zeleně:
- les
- park u školy
- centra
- malá uliční centra
- ulice
- pěší cesty
- koridor podél řeky
- koridor podél železnice
- polní cesty.

Většina prvků zeleně je svým umístěním stávající, jejich charakter je 
však nevyhovující a pro vznik fungující zelené infrastruktury 
vyžaduje změnu.

Tato zelená kostra má za cíl zvýšit biodiverzitu území, vytvořit 
stanoviště pro pohyb zvířat (převážně hmyzu, ptáků, apod.) a člověka 
(chodce, cyklisty), vytvořit hodnotný veřejný prostor zvyšující kvalitu 
života v obci (prostor pro rekreaci, sport, setkávání), zlepšit 
hospodaření s dešťovou vodou (větší retenční schopnost), kvalitu 
vzduchu a mikroklima sídla (provětrávání, zvlhčování vzduchu, 
snižování teploty), půdní vlastnosti (vyšší podíl organické hmoty, 
lepší půdní život, nižší odnos půdy). V neposlední řadě zelená kostra 
prováže sídlo s okolní krajinou a naplní tak jedinečný ptenciál území 
daný jejími přírodními hodnotami - řekou Vltavou, lesy, skalami a 
vyhlídkami. 

Navržený koncept představuje první návrhovou variantu. Je žádoucí 
tuto variantu otevřít k diskuzi se všemi dotčenými aktéry (místní 
obyvatelé, představitelé obce, místní podnikatelé a zastupitelé 
místních institucí, vlastníci dotčených a sousedících pozemků, 
specialisté na dopravu, vodní hospodaření, ekologii, zemědělství, 
urbanismus a krajinnou tvorbu a další). 

Podklad: Základní mapa 1:10 000
Zdroj: ČUZK
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1

2

3

4

1 - les podél bezejmenného potoka 
mezi Dravkovem a statkem

2 - les podél Zvolského potoka V Dolích

3 - lesní mýtinka u Zvolského potoka v 
místě vyústění cesty z oblasti V Chatách

4 - prostor na soutoku Zvolského potoka a Chalupecké strouhy (dříve 
volejbalové hřiště)

4 - tůňka na soutoku Zvolského potoka a Chalupecké strouhy (zdroj vody pro lesní školku)

Lesy v okolí Vraného představují jádrové oblasti systému zeleně, které v sobě kloubí funkci ekologickou (stanoviště s bohatou 
biodiverzitou), ekonomickou (dřevařská produkce, myslivost, chov zvěře v oborách) i sociální (rekreační lokalita). Svým pestrým 
druhovým složením vytváří cenný biotop, díky husté síti lesních cest a atraktivním cílovým destinacím (skalní výchozy, obory, 
vyhlídky, tůňky, studánky, apod.) též žádoucí rekreační lokalitu. Vzhledem k své plošné rozloze a historické fixovanosti se 
zásadním způsobem spolupodílí na utváření specifického místního krajinného rázu.

Významnou roli hrají linie podél potoků, které jsou však v současné době znečištěné odpadními vodami. Je tak narušena 
stabilita společenství a stále více se prosazují nitrofilní druhy, které vytlačují původní bylinné společenstvo.

I přes velký význam lesních porostů je jejich pěší propojnost se sídlem omezená (zvláště v severovýchodní části obce), a to 
především díky velmi členitému reliéfu (zaříznutá údolí potoků, které svými strmými svahy ztěžuje přístupnost). Překážkou je 
rovněž chybějící či zaniklá obytná vybavenost (např. lavičky, odpočívadla, přírodní dětská hřiště, vyhlídky, apod.). Značný obytný 
potenciál lesa v těsné blízkosti sídla tak není plně rozvinut. V lesních chatových oblastech je situace odlišná - chataři 
svépomocí vytvořili sít pěšin ve svazích, lesní odpočívadla (často privátního charakteru v blízkosti chat), udržují nejen pozemky 
chat, ale i nejbližší okolí a mnohdy tak vytváří příjemný obytný veřejný (poloveřejný) prostor.

Bylo by žádoucí vytvořit či obnovit pěší propojení ve svazích v klíčových místech ve vazbě na zelené koridory sídla, obnovit 
vyhlídky, v atraktivních lokalitách (křížení cest, vyhlídky, soutoky, tůně, studánky, apod.) citlivě doplnit obytnou vybavenost 
respektující přírodní charakter lesa, vycházející z místních stavebních materiálů, podporující prožitek místa a zamyšlení spíše 
než pasivní přijímání informací o místě. Rozvoj by měl být směřován k posílení sociální funkce lesa - posílení vazby místních 
obyvatel na místo a přírodu, podpora trávení volného času obyvatel v místě, rozvinutí potenciálu pro hry dětí i volný čas 
mladistvých.

Ida Čapounová (IUCH): Vyhlídka pro dva, Vodňany, v Zátiší, 2012 (zdroj: http://iuch.blogspot.cz/)

INSPIRACE

STAV (2011)

naOKRAJI: Houpačky pro krajinu, celá ČR,  (zdroj: http://www.naokraji.cz/houpacky/)



Výkres č. 24

KONCEPCE ZELENĚ
Park u školy

....kontinual, projekční ateliér, telefon: (+420) 739 667 455, 
e-mail: info@kontinual.cz, www.kontinual.cz

1

1 - park u školy (prostor před vstupem 
do školy)

1 - park u školy (prostor u křižovatky 
ulic U Školy a Pod Sokolovnou)

1 - park u školy (svah pod školou)

1 - park u školy (lipová alej ke hřbitovu a bikrosová dráha)

1 - park u školy (dětské hřiště "Akátek") 1 - park u školy (schody navazující 
na ulici Nad Schody)

1 - park u školy (basketbalové hřiště u hřbitova) 1 - park u školy (třešňovka u hřbitova)

1 - park u školy (svah při cestě k železnici)

Prostor kolem školy představuje klíčový prostor veřejné zeleně v sídle. Díky své značné rozloze, víceméně centrální poloze a 
vazbě na občanskou vybavenost (škola, školka, sokolovna, hřbitov, odpadový dvůr) by tomuto prostoru mělá být věnována 
adekvátní pozornost a do rozhodování o jeho rozvoji by měly být zapojeny všechny dotčené subjekty (uživatelé, vlastníci 
pozemků i další aktéři).

Ve vstupním prostoru před školou převládá dopravní funkce (parkování, autobusová zastávka, zastavování aut rodičů s dětmi). 
Obytná či ekologická funkce je zcela potlačena. 
Bylo by žádoucí vytvořit zde důstojný vstupní předprostor, který bude vizitkou školy a který bude sloužit především dětem 
(nejen autům). Dopravní funkce (hlavně automobilová doprava) by neměla být dominantní, měla by být situována do prostor s 
multifunkčním charakterem. Pozornost by měla být věnována především následujícím:
- koncepčnímu řešení celého prostoru
- preferenci bezpečných alternativních způsobů dopravy (především pěší a cyklistické) vytvořením prostředí tyto způsoby 
stimulující (např. program Bezpečné cesty do školy od Nadace Partnerství)
- sociálnímu rozměru (místo setkávání) a od toho se odvíjejícímu charakteru mobiliáře
- zeleni druhově respektující přirozenou potenciální vegetaci území, vytvářející příjemné mikroklima (především přistínění), 
vysoké estetické hodnoty, chránící půdu (bez použití rašelinných substrátů, geotextilií, borky, apod.), charakteru odpovídající 
možnostem údržby
- materiálům přednostně z místních zdrojů, s nízkou ekologickou stopou
- retenci dešťové vody (nepropustné zpevněné povrchy v maximální možné míře nahradit polopropustnými - např. zatravněná 
dlažba; zvýšit podíl zeleně využívající vodu ve swalech apod.)

Stávající prostor pod školou je využívám všemi obyvateli obce z části jako dětské hřiště ("Akátek"), bikrosová dráha či 
basketbalové hřiště. Ostatní dílčí plochy mají využití nejasné. Charakter dětského hřiště i bikrosové dráhy  je cílen na úzkou 
věkovou skupinu, zcela postrádá řešení zeleně, které by podpořilo charakter místa (např. přírodní dětské hřiště). Basketbalové 
hřiště je umístěno na rovném prostoru s travnatým povrchem, který je pro tuto hru zcela nevhodný. Stávající vegetace je v 
neuspokojivém stavu - převládají dožívající břízy, druhově nevhodné stálezelené keře či nepůvodní akátiny. Vyšší hodnotu má 
lipová alej ke hřbitovu, květnatá louka pod školou,i nově založený ovocný sad starých dorůd u schodiště či stávající třešňovka. 
Velmi cenné jsou skupiny vzrosltých buků na hřbitově.
Bylo by žádoucí vytvořit prostor multigeneračního a multifunkčního charakteru s možností částečného komerčního využití 
(např. kavárna, klubovna, apod.). Vzhledem k svému významu stěžejního veřejného prostoru zeleně obce by zde měly vzniknout 
pestré možnosti rekreačního využití pro širokou škálu obyvatel. Nedílnou součástí by měla být obytná infrastruktura (cestní síť, 
lavičky, herní a sportovní prvky, odpadkové koše, osvětlení, apod.). Materiálové řešení by mělo vycházet z místních stvabeních 
materiálů a mělo by mít nízkou ekologickou stopu. Zpevněné povrchy by měly umožnit vsak vody (polopropustné povrchy či 
zasakovací swaly, rain garden, apod.). Řešení vegetace by mělo respektovat vyhlídkovost území (i výhledy z budovy školy). 
Nabízí se možnost rozvinout produkční charakter zeleně (např. sady, pastviny). Zeleň by měla druhově vycházet z přirozené 
potenciální vegetace, důraz by měl být kladen na ekologický (a vzdělávací) aspekt (zvýšení biodiverzity, vyvoření stanovišť pro 
zvířata - např. květnaté louky pro hmyz a motýly, bobulovité keře pro ptáky, vlhčí či výsušná stanoviště pro obojživelníky, atd.; 
retence vody; ochrana půdy). Charakter zeleně by měl svými požadavky na údržbu odpovídat intenzitě využití (např. intenzivní 
trávníky v místech intenzivně využívaných, květnaté louky v místech využívaných omezeně). Zeleň by měla být řešena s 
ohledem na retenci dešťové vody (především v horních částech svahů), aby byl omezen povrchový odtok. Nedílnou součástí 
parku by měl být systém nakládání s bioodpadem z údržby zeleně (v současné době je posekaná tráva házena do lesa u 
železnice). Vzhledem k zcela zásadnímu významu prostoru v rámci obce by se na definování jeho požadovaného využití měla 
podílet široká veřejnost.

STAV (2011)
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1 2

3

1 - centrum u nádraží (bývalé uhelné sklady) 1 - centrum u nádraží (parčík u Rajčuru)

1 - centrum u nádraží (prostor u Edenu) 1 - centrum u nádraží (zahrada ZUŠ)

2 - centrum u kostela

3 - centrum u Sokolovny

3 - centrum u Sokolovny (zahrada MŠ)

Vzhledem k prostorově asymetrickému vývoji obce nemůžeme mluvit o jediném jasně definovaném centru, ale spíše o 
několika různě významných centrech. 

Prostor mezi nádražím, "Rajčurem" a ZUŠ je řešen jako veřejný prostor s vyšším zastoupením zeleně. Její druhové složení je 
však zcela nevhodné (převládají jehličnaté dřeviny) vzhledem k druhovému složení místně původní vegetace i vzhledem k 
využití prostoru (jalovce "ucpávající" prostor). Hodnotná lípa u Edenu je poškozena nevhodně vedeným chodníkem, kdy se 
dlažba zařezává do kmene stromu. Za hodnotnější je možné považovat i nové výsadby stromů u křížku. Řešení cestní sítě 
neodpovídá reálným provozním vazbám, dochází tak k sešlapávání travnatých ploch. Nevhodné umístění laviček mimo 
zpevněné povrchy tento jev prohlubuje. Charakter mobiliáře je nejednotný ve svém designu i materiálovém řešení, které zcela 
postrádá vazbu na místo a místní identitu - lavičky betonové, dřevěné, z umělého mramoru. Zcela nelogicky jsou na travnatých 
plochách umístěny nádobové rostliny (květináče z betonu nebo umělého mramoru). V blízkosti Rajčuru je umístěno dětské 
hřiště, které však zcela postrádá jakoukoli formu zeleně. Celý prostor je využíván pro kulturně společenské akce (trhy, 
rozsvěcení vánočního stromku, apod.) či celoroční stánek s pečivem ("Beruška") či pojízdný obchod s uzeninami. Jako 
problematické se jeví okraje tohoto veřejného prostoru, které jsou v místě kontaktu s bývalou papírnou a Edenem řešeny 
oplocením z vlnitého plechu, a řešení dopravy v klidu i v pohybu (nejasně vyhrazená parkovací stání, řešení křižovatky, 
automobilová doprava x pěší x cyklistická).
Bylo by žádoucí jasně definovat funkci prostoru, a to i ve vazbě na okolní zástavbu. Vzhledem k intenzivnímu využití by použitá 
zeleň měla mít charakter umožňující provoz (tj. především listnaté stromy kmenných tvarů, vyvarovat se jehličnanům, keřům). 
Nádobová zeleň by měla být situována pouze do míst, kde není možné výsadby umístit přímo do půdy. Mobiliář by měl být 
umístěn ve vazbě na cestní síť a charakter aktivit. V celém prostoru by měl mít mobiliář jednotný design, který by prostor 
sjednotil a který by odpovídal charakteru místa, materiálové řešení by měolo být voleno velmi citlivě s ohledem na optimální 
poměr cena : charakter : pocitová příjemnost.

Prostoru u kostela dominuje jírovcová alej, která však postupně dožívá a bude žádoucí ji výhledově nahradit. Cenná je lípa u 
křížku, která však vyžaduje odborný arboristický zásah. Stávající smrky u kostela by měly být v delším časovém horizontu 
nahrazeny za druhově vhodnější dřeviny. Zpevněné povrchy jsou řešeny převážně jako asfaltové. Mobiliář je omezený, zahrnuje 
lavičky u kostela. Jako problematické se jeví umístění elektrické skříně uprostřed volného prostoru u přístupového schodiště. I 
přesto zde vzniká příjemný otevřený, přehledný prostor, ze kterého se otevírají výhledy na obec i její okolí.
Vzhledem k historickému charakteru místa by bylo žádoucí nahradit asfaltový zpevněný povrch za kamennou dlažbu, která je 
pro historické prostory vhodnější. Doporučuje se přemístění elektrické skříně do okrajových částí prostoru, kde nebude 
vizuelně rušit.

Prostor u sokolovny má charakter otevřené travnaté pláně, která je po okrajích vymezena stromy. Druhově převládají 
nepůvodní akáty, popř. srmky a břízy. Prostor je využíván pro kulturně společenské akce (volejbalové slavnosti, posvícení, a 
další) či jako parkoviště pro návštěvníky Sokola. Na tento prostor přiléhá oplocené veřejně nepřístupné volejbalové hřiště.
Vzhledem k sportovnímu charakteru prostoru by bylo žádoucí sportovní potenciál dále rozvinout a vytvořit flexibilní 
multifunkční prostor, který umožní sportovní vyžití široké veřejnosti a zároveň umožní společensko kulturní akce. Bylo by 
vhodné doplnit prostor o mobiliář (především lavičky). Vegetaci po obvodu centrální travnaté plochy by bylo žádoucí postupně 
nahradit za druhově původní dřeviny.

STAV (2011)
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Malá uliční centra

1

2

345

6

1 - prostor u staré papírny

2 - louka u Zvolského potoka 3 - prostor u Zvolského potoka 

4 - prostor u bytových domů u nádraží 4 - prostor u nástupiště na nádraží

5 - prostor u křižovatky u Megafytu

6 - prostor u zdravotního střediska

Malá uliční centra hrají velkou roli vzhledem k rozloze obce a vzdálenosti z obytných čtvrtí do hlavních center obce. Jejich role 
je především sociální, měly by tedy plnit funkci místa pro sousedská setkávání, hry dětí, apod. Význam zeleně v těchto centrech 
bude zásadní, neboť zeleň se významně podílí na vzniku lidského měřítka prostor a vytvoření příjemného mikroklimatu.

Můžeme konstatovat, že stávající uliční centra svou sociální funkci neplní. Důvodem je především chybějící obytná vybavenost 
(lavičky, herní prvky, apod.) a charakter zeleně neodpovídající sociální funkci. Převládají malé travnaté plochy, které však 
většinou díky své omezené velikosti neumožňují obytné využití. Často jsou zastoupeny jehličnaté stromy a keře, které již tak 
malý prostor "ucpou" a neumožní jeho další využití (v porovnání s využitím prostoru např. pod korunou stromů). Některé z 
ploch jsou neudržované, postupně zarůstají. 
Jako klíčové pro řešení těchto malých uličních center se jeví zapojení obyvatel ze sousedství, tedy budoucích uživatelů, již do 
formulace zadání (především požadované využití), aby byl prostor "ušit namíru" obyvatelům dané obytné části. Stěžejní význam 
bude mít řešení mobiliáře, které by mělo odpovídat požadované funkci. Zeleň by měla dotvářet intimní měřítko prostoru 
umožňující sociální kontakt. Měla by představovat orientační body v jednotné zástavbě rodinných domů. Důraz by měl být 
kladen na vysokou estetickou vhodnost. Základem budou listnaté stromy v kmenných tvarech. Travnaté plochy by měly být 
voleny uvážlivě v kontextu intenzity využití. Při častějším využití by měly být upřednostněny polozpevněné porvchy (např. 
zatravněná dlažba, štěrkové trávníky), naopak při extenzivním využitím postačí květnatá louka či výsevní trvalkové směsi. Pro 
vymezení prostoru a pro dosažení vysoké estetické úrovně je vhodné používat trvalky (na zimu zatahují, nebrání tak zimní 
údržbě silnic). Je vhodné využít malá uliční centra jako místa zasakování vody (swaly, rain garden, apod.).

STAV (2011)

zdroj: Google

INSPIRACE

zdroj: Google
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Malá uliční centra

12

3
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5
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1 - prostor na křížení ulic Dlouhá a Polní

2 - prostor na křížení ulic U Školy, Nad Jezerem a Na Vršku

3 - prostor na křížení ulic Ke Statku a Ve Strouze 4 - prostor na křížení ulic 
Dlouhá a Ve Strouze

5 - prostor na křížení ulic Ke Statku, V Ouvozcích, Rovná a Na Kodlíči

5 - prostor na křížení ulic Březovská a Modřínová (u vysílače)

STAV (2011)
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Ulice

1

6 - Dlouhá

3 - Dlouhá v prostoru mezi MŠ a ZŠ

1 - V Zídkách 1 - Pod Lesem

2
3

6

4
5

2 - U Potoka 2 - U Potoka

4 - Příčná 5 - Nad Schody

Ulice představují zcela klíčový veřejný prostor obce vzhledem k omezenému rozsahu a hustotě veřejných prostratnství, který 
by měl plnit funkci místa setkávání, rekreace a zeleného koridoru bezpečně a propojující obytnou zástavbu s rekreačními 
centry v obci a okolní krajině.

Stávající stav většiny ulic odpovídá dominantní funkci automobilové dopravy - široké rovné ulice s asfaltovým povrchem, popř. 
zámkovou dlažbou či štěrkové, umožňující rychlou jízdu autem, parkování v celé délce ulice, často po obou stranách (parkovací 
prostor není jasně vymezen).Pěší či cyklistická doprava je omezena (chodníky pouze místy, při společném využití průjezdného 
profilu ulice je chodec vnímán jako "vetřelec"). Zeleň je omezena na úzké pásy před ploty zahrad, většinou zatravněné, místy s 
keřovými či trvalkovými výsadbami. Stromová zeleň je ve veřejném uličním prostoru zastoupena minimálně, částečně ji však 
nahrazuje stromová zeleň soukromých zahrad, která přesahuje do ulice a dotváří tak významně její charakter. V některých 
částech obce je zeleň koncentrovaná podél potoka paralelně vedoucího s průjezdnou částí ulice. Uliční prostor dotváří 
technická infrastruktura - osvětlení, sloupy nadzemního elektrické a komunikačního vedení, kontejnery na třídění odpad (svým 
barevným řešením dominují prostoru).

Jako řešení se jeví vyčlenit ulice, kde bude omezena dominantní dopravní funkce na úkor funkce sociální a ekologické. Jedním 
z forem takovéto ulice může být obytná zóna, ve které převládá pobytová funkce při umožnění dopravní obsluhy staveb. 
Obytná zóna je doporučena u ulic, kde intenzita dopravy nepřesáhne 500 vozidel / den. Maximální povolená rychlost je 
omezena na 20 km/h. V takovýchto ulicích je dovolena hra dětí na ulici a smíšený provoz chodců a vozidel, řidič však při jízdě 
nesmí ohrozit chodce a chodci musí vozidlům umožnit průjezd. Parkování aut je povoleno pouze na vyznačených místech. 
Prostorové řešení obytné zóny vychází z minimální šířky ulice v zástavbě rodinných domů, která činí 8m (u jednosměrných ulic 
6,5m). Z této šířky je vyčleněn 3,5m široký průjezdný profil pro vozidla (umožní i průjezd hasičského vozu), často je tento pás 
řešen v materiálově odlišné formě než zbytek ulice (např. šedá dlažba - nedoporučuje se asfaltový povrch, který evokuje 
rychlou jízdu). Je možno vést průjezdný profil nepřímo (žádoucí pro zpomalení dopravy), po 50m je nutno umístit výhybny 
vozidel. Zbylá část uličního profilu je určena parkování vozidel na místech k tomu určených, veřejné zeleni (žádoucí propojit se 
systémem retence dešťové vody) a pobytovým plochám (např. lavičky, stoly s lavicemi, pískoviště, klouzačka, houpačka, ping-
pong, apod.). Doporučuje se umisťovat nejvýše 3 podélná parkovací stání za sebou. Zpevněný povrch parkovacích stání by měl 
být materiálově odlišný od průjezdného profilu, je žádoucí řešit jej s ohledem na vsakování dešťové vody (např. zatravněná 
nebo zaštěrkovaná dlažba). Charakter zeleně by měl druhově vycházet z přirozené potenciální vegetace, měla by být 
zastoupena stromová zeleň  upravující pocitové měřítko prostoru a jeho mikroklima (pozor na zachování výhledů u ulic 
vedoucích ze svahu do údolí). Své uplatnění zde bude mít i keřová a bylinná vegetace (především trvalky), která prostor 
vertikálně člení na dílčí prostory a která dodává ulici živost a proměnlivost. Vegetace musí být řešena s ohledem na ochranná 
pásma technické infrastruktury. Tento typ řešení uličního prostoru se začal rozvíjet v 70. letech především v Nizozemí, odkud se 
rozšířil do celého světa. V České republice jsou v současné době obytné zóny velmi aktuálním tématem, mnohé městské i 
vesnické uliční prostory již prošly nebo prochází proměnou od dominantě dopravního prostoru směrem k obytnému prostoru. 
Ve Vraném nad Vltavou byla vytipována síť ulic, ze kterých by bylo možné vytvořit obytné zóny, na základě optimální 
dostupnosti zelených center v sídle i volné krajině. Jedná se o první předložený návrh, který je nutné projednat se všemi 
dotčenými subjekty (nejen vlastníky pozemků a správou komunikací, ale především s obyvateli daných ulic) a najít optimální 
řešení. 

STAV (2011)

Groningen, Holandsko

INSPIRACE

Hallinsgade, Copenhagen, Dánsko, foto: Ida Čapounová, 2011 (zdroj: 
http://kuzemenskysynek.blogspot.cz/2011/12/exkurze-zluteho-panacka-manual.html#more)

Plzeň
in Bartoš, L. (2008): Navrhování obytných a pěších zón, Technické podmínky.

Refrath, Německo



Výkres č. 29

....kontinual, projekční ateliér, telefon: (+420) 739 667 455, 
e-mail: info@kontinual.cz, www.kontinual.cz

KONCEPCE ZELENĚ
Ulice

1

1 - Nad Jezerem

2

3

4
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67

5 - Ve Strouze

3 - Ke Statku

2 - Kruhová

4 - Ke Statku

6 - Březovská

7 - V Ouvozcích

Zdroj: Google

INSPIRACE

Zdroj: Google

STAV (2011)

příklad řezu obytnou zónou
in Bartoš, L. (2008): Navrhování obytných a pěších zón, Technické podmínky.

příklad půdorysu obytné zóny
in Bartoš, L. (2008): Navrhování obytných a pěších zón, Technické podmínky.
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1 - pěšina od nádraží k řece

2 - pěšina od křižovatky ulic Nad Jezerem, U Školy, Na Vršku k řece

3 - pěšina mezi ulicemi Sluneční, Zahradní a V Ouvozcích

4 - pěšina mezi ulicemi Na Kodlíči a Dravkov

5 - pěšina mezi ulicemi Ke Statku a Bžezovská 6 - pěšina mezi ulicí Březovská a Zvolským potokem

Na uliční strukturu navazuje nepočetná síť pěších cest, které jsou často situovány ve svazích nad Vltavou a propojují horní a 
dolní část obce. Plní tak důležitou funci provázání obytné zástavby v horní části s řekou Vltavou či s údolními potoky coby 
významnými zelenými (a rekreačními) jádry.

Jedná se o místy zpevněné cesty, místy zatravněné, některé cesty jsou rozbahněné. Převýšení překonávají nejčastěji schodišti, 
které je však ve většině případů v horším stavu, či zpevněnou cestou ve svahu se zábradlím (též většinou ve špatném stavu). V 
některých částech jsou tyto cesty situovány podél otevřených odvodňovacích strouh. Zeleň má charakter trávníků, místy jsou 
zastoupeny stromy a keře (většinou ve formě náletů nevysoké kvality).

Bylo by žádoucí tyto cesty vyřešit s ohledem na jejich provozní funkčnost a bezpečnost (zpevněné či polozpevněné porvchy 
zamezující rozblácení a umožňující průchodnost během celého roku, opravená schodiště a zábradlí). Charakter použitých 
materiálů by měl odpovídat charakteru místa, vzhledem k omezeným prostorovým možnostem by měla být upřednostněna 
subtilní řešení. Zeleň by měla plnit funkci zpevnění svahů, zadržení vody a omezení či zpomalení povrchového odtoku 
(vzhledem k velké svažitosti velmi aktuální). Povrch půdy by neměl zůstat obnažen, vhodné jsou výsadby typu swalů a 
raingarden. Zastoupení stromového patra zeleně (původních druhů) podpoří ekologickou funkci koridoru a zpříjemní prostor 
pro pobyt. Doplnění o obytný mobiliář není klíčové, přesto na vhodných místech (vyhlídky) by mohl tyto cesty zpříjemnit.



Výkres č. 31

....kontinual, projekční ateliér, telefon: (+420) 739 667 455, 
e-mail: info@kontinual.cz, www.kontinual.cz

KONCEPCE ZELENĚ
Koridor podél řeky

12
3

4

1 - louka a sad po Homolí

2 - přívoz

3 - prostor u bytových domů u řeky

4 - prostor u Megafytu

3 - prostor u bytových domů u řeky

Údolí řeky Vltavy představuje přirozený koridor území daný morfologií terénu. Jeho ekologická hodnota tkví ve vytvoření 
přirozených stanovišť vázaných na řeku v celé její délce, plní tedy funkci významného biokoridoru nadregionálního významu. 
Zároveň však řeka historicky plnila funkci dopravního koridoru člověla, na který byly navázány dílčí obytné plochy.

Stávající stav prostoru podél Vltavy naplňuje její sociální, ekologický a ekonomický potenciál jen částečně. 
Nově vybudovaná cyklostezka v severní části obce významně přispěla k zvýšení obytné funkce prostoru. Horší situace je v 
prostoru od přívozu k přehradě, kde prostor zcela postrádá sociální rozměr - chybí cestní síť, obytná infrastruktura, prostor 
působí neuklizeně, neudržovaně a zarostle. Prostor od přehrady k železničnímu mostu je zpřístupněn fungující cestou (z velké 
části nezpevněná), místy je doplněna o lavičky, schody k vodě či mola, která jsou však nepřístupná. Kromě procházek tento 
úsek nabízí i omezenou možnost koupání (v případě nepřekročení hygienických limit na kvalitu vody) s přístupem z mola u 
Lávky (otevřeno pouze občas) či ze schodů na břehu (místy). Slunění je možné na Skochovické louce. Louka je příležitostně 
využívána i pro rekreačně sportovní účely. Cesta podél řeky je sjízdná i pro cyklisty, přehradní jezero je využíváno pro vodní 
lyžování, podél celé řeky se hojně rybaří. I přes přítomnost navazujících komerčních rekreačně sportovních prostor (kempy 
Lávka a Matyáš s placenými sportovními hřišti, dětskými hřišti a občerstvením) je jejich propojení s řekou omezené (oploceny). 
Celý prostor podél řeky postrádá veřejně přístupná sportovní a dětská hřiště, odpočívadla apod.
Ekologická funkce vltavského koridoru je naplněna především v úsecích, které postrádají obytnou funkci, tj. od přívozu k 
přehradě. Díky neudržovanosti, "zarostlosti" a nevyužívanosti prostor jsou zde vhodná stanoviště pro zvířata. Podél nově 
vybudované cyklostezky byla veškerá zeleň odstraněna, ekologická funkce tak byla zásadním způsobem potlačena. V úseku od 
přehrady k železničnímu mostu je během posledních několika let postupně odstraňována vzrostlá stromová zeleň (především 
dožívající topoly) bez nové náhradní výsadby. Dochází tak k ochuzení nejen stanovištní pestrosti, ale ztrácí se i významný prvek 
krajinného rázu. V těsné návaznosti na řeku jsou místy zachovány vzrostlé dřeviny, které druhově odpovídají dané lokalitě. 
Cenným stanovištěm (především pro hmyz) s bohatou biodiverzitou je též louka u Skochovic.
Ekonomický potenciál řeky a přehrady je využit především u přehradního jezera v podobě kempů a center vodních lyžařů. Vznik 
dalšího komerčního využití v přímé návaznosti na řeku by mohl rozvinout rekreační potenciál tohoto prostoru (např. půjčovna 
loděk, kotviště výletních parníků, plovárna na řece, restauarce na řece, sauna, apod.).

V místě nové cyklostezky by bylo žádoucí doplnit nábřeží o přírodě blízkou vegetaci, která by vytvořila stanoviště pro živočichy 
vázané na Vltavu. Ve vybraných místech by bylo vhodné umožnit zastavení cyklistům a odpočinek s výhledem na Vrané a na 
Homoli, s přístupem k vodě (i pro rybáře).
V úseku od přívozu k přehradě by bylo vhodné obnovit historickou cestu podél řeky, prostor vyčistit a zobytnit. Ze stávající 
zeleně vybrat kosterní dřeviny, které by měl zůstat zachovány. Charakter zeleně by měl odpovídat požadovanému využití a 
možnostem údržby. Charakter prostoru by měl sloužit především obyvatelům přilehlých  bytových domů, ale bude využíván i 
ostatními obyvateli Vraného a návštěvníky. Prostor je vhodný pro vznik dětského hřiště (přírodě blízkého), veřejně přístupných 
přírodních sportovních hřišť či odpočinkových míst pro sousedská setkávání (místo na grilování, piknik, ohýnek, apod.). Měla by 
zde vzniknout i intimnější zákoutí pro kllidný nerušený odpočinek a rozjímání u řeky. 
V úseku od přehrady k železničnímu mostu by se pozornost měla soustředit na obnovu stromové zeleně a zobytnění nábřeží, 
především zlepšení přístupu k řece (mola, schody, apod.) ve vazbě na odpočinkové plochy. Mobiliář by měl být citlivě volen s 
ohledem na jedinečný genius loci místa. 

STAV (2011)

cyklostezka při zachování ekologické funkce biokoridoru řeky, 
In Situ, Lyon, Francie

INSPIRACE

plovárna na jezeře, Luzern, Švýcarsko kontakt s vodou, Luzern, 
Švýcarsko

kontakt s vodou, In Situ, Lyon, Francie

kontakt s vodou, Luzern, Švýcarsko



3

Výkres č. 32

....kontinual, projekční ateliér, telefon: (+420) 739 667 455, 
e-mail: info@kontinual.cz, www.kontinual.cz

KONCEPCE ZELENĚ
Koridor podél řeky

1

2

4

1 - prostor u Galaxie

2 - cesta u Matyáše 3 - lavička a molo u Lávky

4 - veřejný prostor u Lávky

5 - louka u Skochovic

6 - hřiště u hasičské zbrojnice ve Skochovicích 7 - občerstvení u řeky ve Skochovicích

5

6
7

kontakt s řekou, nábřeží Maxipsa Fíka, Kadaň

INSPIRACE

kontakt s řekou, nábřeží Maxipsa Fíka, Kadaň

kontakt s řekou, nábřeží Maxipsa Fíka, Kadaň herní prvky - kontakt s vodou, nábřeží Maxipsa Fíka, Kadaň



Výkres č. 33

....kontinual, projekční ateliér, telefon: (+420) 739 667 455, 
e-mail: info@kontinual.cz, www.kontinual.cz

KONCEPCE ZELENĚ
Koridor podél železnice,
polní cesty

1 - vegetace podél železnice ve Skochovicích 2 - vegetace podél železnice u Lávky

3 - vegetace podél železnice nad nádražím ve Vraném nad Vltavou ("borový lesík")

4 - pole bez systému polních cest

5 - polní cesta od pily na Zvoli 6 - linie zeleně mezi pilou a statkem

7 - polní cesta od statku na Dravkov

1

2

3

4

56
7

Železnice představuje po řece Vltavě druhý významný zelený koridor. Díky nutnosti terénních zářezů a násypů vznikají prudké 
svahy, které neumožňují využití pro zástavbu, ale které umožňují uchycení zeleně. Vzhledem k bezpečnosti provozu je obytná 
funkce těchto prostor vyloučena, dominuje tak funkce ekologického koridoru. Druhovému složení této liniové vegetace však 
dominují nepůvodní a invazivní druhy rostlin (akát, borovice, apod.). Bylo by žádoucí započít s postupnou druhovou náhradou 
ve prospěch domácích dřevin vycházejících z přirozené potenciální vegetace území.

Polní cesty s doprovodnou zelení představují významné zelené koridory členící matrici zemědělské půdy. Umožňují 
prostupnost krajiny pro člověka i migraci živočichů. Člení velké lány orné půdy na menší celky a vytváří tak lidské měřítko 
krajiny. Na území Vraného nad Vltavou se zemědělská půda nachází v centrální části na náhorní plošině. Ze tří stran je 
obklopena zástavbou rodinných domů a rekreačních chat. V polovině je člěněna linií zeleně, která vznikla podél historické 
cesty. Ta je však každý rok rozoorávána, přestože vzniká spontánně znovu. Další členění pole je patrné pouze na ortofotomapě 
ve formě vegetačních příznaků okrajů pěstebních honů. Bylo by žádoucí obnovit zaniklou cestu mezi pilou a statkem podél 
stávající zelené linie. Zároveň by bylo žádoucí vytvořit novou pěší cestu propojující malé uliční centrum V Ouvozcích a v 
Březovské u vysílače s pilou v místě historického rozhranní pěstebních honů. Tato cesta by měla být doplněna o vegetační 
doprovod (např. ovocné stromy). Zlepšila by se tak prostupnost krajiny, napojení sídla na lesy v severovýchodní části obce. Nová 
zelená linie by zároveň plnila funkci retence vody v krajině, omezila by povrchový odtok. V neposlední řadě by se zlepšilo 
měřítko krajiny.




