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Název Lokální identita zeleně venkovských sídel 

Autor Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 
Mendelova univerzita v Brně 

Pramen Projekt QI112A138 Lokální identita zeleně venkovských sídel byl řešen v letech 2011–2014 
s podporou Národní agentury pro zemědělský výzkum (NAZV) Ministerstva zemědělství ČR. 

Anotace Ve třech modelových oblastech – území Společenství obcí Čertovo břemeno, mikroregiony 
Moravský kras a Časnýř (součásti MAS Moravský kras) a MAS České středohoří – byly 
vytvořeny metodiky – návody pro výsadby okrasných bylin, dřevin a ovocných dřevin. Dále 
vznikla souhrnná metodika pro výsadby vhodných dřevin a bylin pro celé území ČR. 
Metodiky jsou dále rozšířeny o mapové výstupy. Cílem hlavních výstupů je popsat 
principy výběru sortimentu rostlin vhodných pro venkovská sídla a krajinu ve 
vybraných oblastech i obecně. 

Dostupnost www.venkovskazelen.cz  

 

Název Standardy péče o přírodu a krajinu 

Autor Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
Mendelova univerzita v Brně / Stavební fakulta ČVUT v Praze 

Pramen Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

Anotace Doporučení stanovující parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností 
běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, 
výrobků a definice pojmů.  

Dostupnost www.standardy.nature.cz  

 

Název Standardy pro navrhování, provádění a údržbu. Vegetační souvrství zelených střech. 

Autor Ing. Samuel Burian a kolektiv 

Pramen Brno, Odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně. 2016. 

Anotace Zásady a požadavky pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech, tj. střech 
s vegetačním souvrstvím. Zajímavé např. z pohledu: urbanistická funkce zelených střech – 
zvýšení podílu zeleně v sídlech a urbanizované krajině, environmentální funkce – zpomalení 
odtoku, zadržování dešťové vody a její vrácení do přirozeného koloběhu vody. Publikace 
obsahuje navrhování i požadavky na vrstvy, materiály, vegetaci apod. 

Dostupnost https://www.zelenestrechy.info/standardy-ke-stazeni  

 

Název Doporučení k péči o dřeviny v obcích 

Autor Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor regionální politiky 
Text a foto: Aleš Rudl 

Pramen OBCEPRO – webová aplikace, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce 
(PRO); Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Příručky pro obce. 

Anotace Cílem tohoto materiálu je poskytnout metodická doporučení, návody, správné postupy 
a další odborné texty pro kvalitní, efektivní a správnou péči o dřeviny v obcích. Edice MMR 
pro obce. 

Dostupnost http://www.obcepro.cz/data/doporuceni_k_peci_o_dreviny_v_obcich.pdf  
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Název Doporučení k péči o vesnické stavby a veřejný prostor 

Autor Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor regionální politiky 
Text a foto: Jana Tichá 

Pramen OBCEPRO – webová aplikace, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce 
(PRO); Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Příručky pro obce. 

Anotace Cílem tohoto materiálu je sumarizace doporučení k péči o vesnické stavby a veřejný prostor. 
Edice MMR pro obce. 

Dostupnost https://www.obcepro.cz/data/doporuceni_k_peci_o_vesnicke_stavbya_a_verejny_prostor.pdf  

 

Název Doporučení pro obce v oblasti výstavby a uzavírání smluv s investory 

Autor Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor regionální politiky 
Text: Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D. / Odborná spolupráce: Mgr. David Zahumenský 

Pramen OBCEPRO – webová aplikace, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce 
(PRO); Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Příručky pro obce. 

Anotace Cílem tohoto materiálu je poskytnout praktická doporučení pro zástupce obcí v oblasti 
developerské výstavby a uzavírání smluv s investory. Edice MMR pro obce. 

Dostupnost https://www.obcepro.cz/data/MMR-obce-investori-web.pdf 

 

Název Doporučení k péči o vodní zdroje v obcích 

Autor Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor regionální politiky 
Text: Ing. Klára Salzmann, Ph.D. 

Pramen OBCEPRO – webová aplikace, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce 
(PRO); Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Příručky pro obce. 

Anotace Cílem tohoto materiálu je poskytnout praktická doporučení pro zástupce obcí a širší 
veřejnost v oblasti hospodaření s vodou v obci a krajině. Edice MMR pro obce.  

Dostupnost https://www.obcepro.cz/data/MMR-voda-final-web-jednostranky.pdf 

 

Název Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí 

Autor Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze 
Tým ČVUT 

Anotace Metodika se věnuje zejména popisu základních procesů při plánování proměny veřejných 
prostranství a je návodem, jak při plánování postupovat. Obsahuje osm příloh. Čtyři z nich 
přispívají k tvorbě kvalitního veřejného prostranství a zohledňují přitom jeho prostorovou, 
resp. architektonickou, i společenskou složku. Další čtyři přílohy obsahují příkladný výčet 
kapitol zadání pro proměnu veřejných prostranství.  

Dostupnost https://www.uceeb.cz/atraktivniobec 
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