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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá analýzou přítomnosti krajinných prvků ve městě České Budějovice, jejich 
zapojením do struktury města s vazbou na územní plánování. Na základě poznatků z rozboru 
teoretického zpracování problematiky krajinných prvků ve městě v soudobé odborné literatuře, rozboru 
stavu přírodního prostředí ve městě a diskuze k vyhodnocení míry zásahů pro úpravu územního plánu 
města České Budějovice, jsou v závěru práce doporučeny možné kroky pro zapojení, udržení a rozvoj 
přírodního fenoménu v organismu města, a pro spojení přírodního a kulturního pohledu na významné 
krajinné enklávy ve městě. Územní plánování pro města se musí soustředit při stanovování základní 
koncepce rozvoje území, především na zajištění potřeb lidí ve městě žijících s cílem přispět k 
harmonicky vyváženému celku. Mezi základní doporučení pro spojení přírodního a kulturního pohledu na 
významné krajinné enklávy ve městě České Budějovice, včetně posílení vazeb společenského a 
přírodního potenciálu, patří např. rehabilitace a rozvoj zelených klínů navržených v územním plánu 
města, vybudování městského parku s krajinným charakterem Děkanská pole, obnova a rekonstrukce 
zeleně v parku Stromovka, realizace rekreační plavby po řece Vltava, výsadba doprovodné zeleně podél 
sítě budovaných cyklostezek a turistických tras. Z hlediska finančních nároků pro správu veřejných 
statků ve městě je k těmto doporučením připojen i požadavek pro územně plánovací dokumentace 
(územní plán, regulační plán) klást v jednotlivých plochách se stanovenými funkčními typy veřejné 
prostranství – městská zeleň a veřejné prostranství – krajinná zeleň důraz na zajištění trvale udržitelné 
zeleně ve městě např. formou druhové skladby vegetačních prvků, které budou relativně finančně 
nenáročné na údržbu. 
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udržitelný rozvoj, územní plán města České Budějovice, krajinné prvky ve městě, krajinný ráz, genius 
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Abstract 

The diploma thesis deals with the analysis of the presence of the landscape elements in the city of 
České Budějovice, their integration into the city structure linked to the territorial planning. Based on the 
knowledge gained from the analysis of the theoretical elaboration of the issue of the landscape elements 
in a city in the contemporary literature, the analysis of the condition of the natural environment in the city, 
and the discussion on assessment of the level of impacts for the purposes of adjusting the territorial plan 
for the city of České Budějovice, possible steps for integration, maintenance and development of the 
natural phenomenon in the city organism and for joining the natural and cultural view at the significant 
landscape enclave in the city are recommended in the final part of the thesis. When determining a basic 
concept of the territorial development, territorial planning for cities must be mainly focused on ensuring 
the needs of people living in cities aimed at contribution to a harmoniously balanced unit. For instance, 
rehabilitation and development of green wedges proposed in the territorial plan for the city, building a city 
park of the landscape character called Děkanská pole, restoration and reconstruction of the greenery in 
the city park of Stromovka, introduction of recreational cruises on the Vltava River, planting 
accompanying greenery along the built network of cycle routes and tourist tracks are some of the basic 
recommendations to join the natural and cultural view at the significant landscape enclave in the city and 
to strengthen the ties of the social and natural potential in České Budějovice. In terms of financial needs 
relating to the administration of the public domains in the city, a requirement on territorial planning 
documentation (territorial plan, regulation plan) to put emphasis on sustainable green areas in the 
individual city areas with the defined functional types concourse – urban green areas and public domains 
– landscape green areas e.g. in form of species composition of the vegetation elements that will not be 
relatively maintenance-demanding in terms of costs is added to these recommendations. 
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