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Souhrn problematiky
Cílem metodiky je dát jasný návod, jak na kterémkoliv území v České republice nalézt doporučený
sortiment dřevin (okrasných i ovocných) a bylin, který se skládá z ekologicky, esteticky i historicky vhodných
druhů a odrůd rostlin, které podpoří specifický ráz a ducha místa vesnického prostoru. V metodice jsou uvedeny
jednotlivé kroky jak dospět ke správnému výběru, tj. které faktory respektovat a dále využívat.
Jasná definice charakteristických znaků zeleně konkrétního vesnického prostoru je předpokladem pro nalezení
východisek pro jeho obnovu. Pouze tak je možné v maximální míře využít unikátnost a lokální identitu daného
regionu.
Metodika vznikla na základě detailního terénního výzkumu ve třech vybraných lokalitách v Česku (Společenství obcí
Čertovo břemeno, Moravský kras, Časnýř a České středohoří) a snaží se o komplexní přístup v otázce výsadeb
vegetace ve venkovských sídlech. Hlavním cílem metodiky je dát jasný a přehledný návod k výsadbám
dřevinné a bylinné vegetace ve vesnicích tak, aby se v největší možné míře zachoval a posílil
autentický vzhled obcí.
Rozsah uplatnění metodiky je dán zejména tím, že může být použita jak státní správou a samosprávou,
tedy starosty obcí i správci zeleně v obcích, členy okrašlovacích i jiných spolků atd. Současně je určena
také pro projekční firmy, ateliery, projektanty, zahradní architekty, pěstitele a majitele nemovitostí v daném regionu,
kteří jakkoliv ovlivňují zeleň v obcích i mimo ně. Metodika může sloužit také pro hodnocení kvality podávaných
žádostí pro granty nebo již hotových projektů týkající se výsadeb zeleně. Metodika také může sloužit pro správce
nemovitostí, zejména zemědělských, v návaznosti na sídla v daném regionu, kteří plánují výsadby nové zeleně či
údržbu významnější dřevin a porostů. Metodika je vytvořena za účelem její aplikace na celém území Česka.

Přílohy
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