
Schéma biotopy Schéma vegetace Schéma etapizace

VMO

Rozptýlené křoviny
Plochy bez vegetace (biotopy)

II. etapa - 15 let

Významné komunikace

Nadzemní vedení vody (průlehy, 
příkopy, potůčky)

Řešené území

Stepní trávníky
Plochy sukcesní (biotopy)

I. etapa - 5 letBIOTOPY (PLOCHY PŘÍRODNÍ)

Řešené území

Řešené území

Mokřady

Hlavní tahy

Zapojené křoviny
Plochy extenzivní (sady, louky)

III. etapa - 35 let

priorita propojení

Ostatní komunikace

Podzemní vedení vody (potrubí)

Hlavní příjezdové komunikace

Lesíky
Plochy intenzivní (parkové plochy)

Vodní plochy

Mokřad

Železnice

Stávající zdroj (dešťová voda)

Vrt (navrhovaný)

Ostatní komunikace

Mokřad

Zastávka bus

Předčištění

Parkoviště

Kolmé stěny a plochy bezvegetační

Zastávka vlak

Retenční nádrž

Hlavní vstupy do území

VKP, managmentová stěna břehule, vlhy

PLOCHY PŘÍRODĚ BLÍZKÉ

Parkoviště

Vodní plocha

Železnice

Louky

Hlavní vstupy do území

Mokřad

Zastávka vlak

Sady

Vedlejší vstupy do území

Tůně (zdroj spodní voda)

Trasa bus

Vodní plochy

Cyklostezky

Budoucí systém MZI 
(po postavení budov)

Zastávka bus

PLOCHY PARKOVÉ

Parkový trávník

Bikesharing

Hlavní pěší trasy

odtok zbp = odtok z bezpečnostního přelivu

Hlavní areálové stezky

Ostatní areálové stezky

Biotop - omezený pohyb

Inline dráha

ZDROJ 3

ZDROJ 2
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ZDROJ 1

Schéma nakládání s vodou

Návaznost na další přírodní plochy

Propojením oblasti a napojením na širší území vytváříme podmínky pro biologickou 
rozmanitost a migraci

ranná sukcesní stádia
VKP, písková stěna pro vlhy, biotop pro bělořity

stepní trávníky a rozptýlené křoviny

Využijeme dešťovku odtékající z 
přilehlých hal, naplníme jí navržená 
biotopová jezera, jezírka nebo mokřad a 
vsákneme ji v území.  Zbytek převedeme 
do poloprázdného Černovického 
potoka a potažmo Holáseckých jezer.  
Vytváříme systémové řešení modrozelené 
infastruktury Černovic.  Zadržujeme vodu v 
území, pro prostředí lidí i život bioty.  

Odvedením dešťovky z průmyslových ploch, využitím v území a převedením 
do Černovického potoka vytváříme systémové řešení MZI Černovic.

Většinu ploch necháváme přirozenému 
vývoji.  Blokací sukcese v různých stádiích 
pomáháme vytvářet biotopy vhodné 
pro typickou i vzácnou biotu. Sukcese 
využíváme i v dalších plochách při 
vzniku zapojených křovin izolační zeleně 
a skupin stromů v parku. Navrhujeme 
tradiční metody hospodaření jako je 
pastva. Obohacujeme flóru senáží nebo 
podporujeme sadovnickými metodami 
perspektivní dřeviny.

Etapa 1
ptačí stezka, multifukční 
komunitní zahrada

Etapa 2
sport, příroda, pískovcová 
stěna kaňonu, biotopová 
jezírka

Etapa 3
divoká příroda, pískovcová 
stěna (VKP), biotopové 
jezero

Hlavní komunikační síť vede směr jih – sever a 
napojuje se na město. Na hlavní komunikace 
(pěší, cyklisté, dopravní obsluha) se napojuje 
síť pěších cest. Hierarchie je vytvářena 
materiálem a šíří. Postupně se z hlavní cesty 
(MZK) stává  cesta mlatová, která se v nejméně 
frekventovaných  částech mění na zpevněnou 
travnatou cestu. 

zapojené křoviny a stádia lesa mokřad

louka - obohacená semeny místních bylin sad s biologicky bohatými trávníky robinzonální hřiště s divokou vegetací parkový trávník
podpora perspektivních dřevin v rámci sukcese

Spontánní vznik vegetace, následná sukcese...

...a její použití v biotopech ... 

... a dalších plochách parku
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Schéma doprava bezmotorováSchéma doprava motorová
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Navrhujeme přirozenou obnovu, která s citlivou pomocí člověka vytvoří zdravou, silnou a 
trvale udržitelnou vegetaci.

Auta necháváme na 4 nových parkovištích. Propojujeme území pro pěší a cyklisty. 
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