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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

1.1 Identifika ční údaje stavby 

Název stavby:  Revitalizace zeleně Dolní Čermná 

Místo stavby:  k. ú. Dolní Čermná 

Parcely č.:  2359/1, 2359/2, 2358, 4132/12, 2355/3, 2355/1, 4132/4, 4106/1, 3288, 

4211/4, 4211/1, 459, 458, 3290, 3287/3, 5028/1, 3286/3, 3286/1, 

3298/1, 3298/8, 3287/6, 3298/17, st. 964, 3286/6, 4106/61, PK4197, 

2233/1, 2233/11,  2233/8, 4124, 2233/5, 2241/29, 2180/2, 4124 

Výměra celková:  22 207 m2 

Stavební úřad:  Dolní Čermná 

Okres:    Ústí nad Orlicí 

Kraj:    Pardubický 

 

1.2 Identifika ční údaje objednatele 

Jméno:  Městys Dolní Čermná, zastoupený starostou Petrem Helekalem 

Sídlo:  Městys Dolní Čermná, Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná 

IČO:  00278734 

DIČ:  CZ278734 

 

1.3 Identifika ční údaje zpracovatele dokumentace 

Zpracovatel:    Atelier Gaia  - Ing. Klára Nepustilová,  

Sídlo:    Přímá 1262, 38301, Prachatice 

IČO:    761 99 134 

Kontaktní údaje:  +420 736 540 717, klara@ateliergaia.cz  

Zodpovědný projektant:  Atelier Gaia - Ing. Tereza Friedlová,     

     autorizovaný krajinářský architekt ČKA č. a. 3843,  

     Velký Újezd č. 327, 783 55, Velký Újezd 

     autorizovaný krajinářský architekt, č. a. 3843 

Projektant dokumentace:  Atelier Gaia - Lucie Komendová, M.Sc.,  

     autorizovaný krajinářský architekt, č. a. 03 961 

     Ing. Klára Nepustilová 

Specialisté:    - 

Stupeň dokumentace:   DPS – Dokumentace pro provedení stavby 

Datum:     březen 2014 



3 
 

2. POUŽITÉ PODKLADY  

digitální podklady území poskytnuté investorem  

vyjádření SIS k existenci technické infrastruktury (03/2014) 

dendrologický průzkum území (03/2014) 

vlastní fotodokumentace 

 

www.nahlizenidokn.cuzk.cz 

www.geoportal.cz 

www.cenia.cz 

www.perennemix.de 

www.dolni-cermna.cz 

 

Neuhäslová, Z. a kol.: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky, Academia, Praha 

1998 

 

3. CHARAKTERISTIKA DOT ČENÉHO ÚZEMÍ 

Městys Dolní Čermná se nachází v Pardubickém kraji, v okrese Ústí nad Orlicí, 12 km 

východně od Ústí nad Orlicí. 

 

Centrální částí obce je náměstí, na kterém se nachází Úřad městyse, škola, pošta, obchody a 

sídla některých firem, restaurace, ordinace praktických lékařů a lékárna. 

Mezi dominanty městyse patří raně barokní kostel sv. Jiří budovaný v letech  1687-1690, socha 

Panny Marie Bolestné z roku 1700 nacházející se před kostelem, barokní fara z roku 1715 

přestavěná roku 1820 v empírovém stylu, socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1771, 

hřbitovní kaple sv. Barbory z let 1735-1742 a velký rybník z poloviny 17. století. 



4 
 

 
 Obr. 1 - Lokalizace řešených ploch v rámci obce, zdroj: mapy.cz 
 

 
 Obr. 2 - Prostor navrhovaných úprav náměstí obce, zdroj: mapy.cz 

  

3.1 Historický kontext 

První písemná zmínka se objevuje na darovací listině z roku 1304, kterou Václav II. Daroval 

celkem 24 vesnic Zbraslavskému klášteru. Obec je vedena pod názvem Rotenvasser.   

V roce 1850 došlo k úbytku obyvatel, přibližně 1000 se jich z náboženských důvodů 

odstěhovalo. 

V roce 1873 obec povýšena na městys. V této době čítala přibližně 3000 obyvatel. 
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Na přání obyvatel došlo v roce 1936 k rozdělení obce na Dolní a Horní Čermnou, přičemž 

práva nástupnické obce získala Dolní Čermná.  

V roce 1948 přestává být používán status městys a Dolní Čermná nese označení obec až do 

roku 2009, kdy je dne 17. 9. opět prohlášena za městys. Od tohoto roku má vlastní znak a 

prapor. 

Pod okres Ústí nad Orlicí náleží od roku 1960, do té doby byla součástí okresu Lanškroun, 

který byl však zrušen. 

V roce 1972 je k Dolní Čermné přiřazena obec Jakubovice. 

3.2 Geomorfologie 

Podle geomorfologického členění ČSR (Demek J. a kol., 1987) patří řešené území do provincie 

Česká vysočina.  

Geomorfologické členění:  

systém: Hercynský 

 subsystém:  Hercynské pohoří 

 provincie:  Česká vysočina 

 subprovincie:  Krkonošsko-jesenická 

 oblast:  Orlická 

 celek:  Podorlická pahorkatina 

 podcelek:  Žamberská pahorkatina  

 okrsek:  Čermenská pahorkatina 

 

3.3 Pedologické a geologické pom ěry 

Území městysu Dolní Čermná spadá do oblasti kvartéru (hlíny, písky, štěrky). Dominantní 

půdní jednotkou je glej modální, do oblasti mohou zasahovat kamenité až hlinito-kamenité 

sedimenty a pseudogleje modální. 

 

3.4 Klimatické pom ěry 

oblast MT2: 20–30 letních dnů, 140–160 dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více, 110–130 

mrazových dnů, 40–50 ledových dnů, průměrná teplota v lednu 3–4 °C, průměrná teplota 

v červenci 16–17 °C, průměrná teplota v dubnu 6–7 °C, průměrná teplota v říjnu 6–7 °C, 

průměrně 120–130 dnů se srážkami 1 mm a více, srážkový úhrn ve vegetačním období 450–

500 mm, srážkový úhrn v zimním období 250–300 mm, 80–100 dnů se sněhovou pokrývkou, 

150–160 zamračených dnů, 40–50 dnů jasných. Pro oblast je charakteristické mírné až mírně 

chladné, krátké a mírně vlhké léto. Krátké přechodné období s mírným jarem a mírným 

podzimem. Zima je normálně dlouhá, s mírnými teplotami, suchá, s normální dobou sněhové 

pokrývky. 
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3.5 Nadmo řská výška  

V rámci katastrálního území se pohybuje v rozmezí od 398 do 528 m n. m.  

 

3.6 Biogeografické členění 

podprovincie:  hercynská 

bioregion:  Svitavský (1.39) 

biochora:  Podmáčené sníženiny na bazických horninách 4. VS (4Db) 

Dle biogeografického členění České republiky (Culek, M. a kol., 1996) se území nachází v 

biochoře Podmáčené sníženiny na bazických horninách 4. vegetačního stupně. 

 
3.7 Potenciální p řirozená vegetace  

Bučiny s kyčelnicí devítilistou: ve stromovém patře převládá buk lesní, ke kterému se může 

přidávat javor klen, javor mléč, habr obecný, jasan ztepilý, dub zimní, lípa srdčitá, lípa 

velkolistá, jilm drsný, ve vyšších nadmořských výškách případně také jedle bělokorá a smrk 

ztepilý. V keřovém patře se objevuje líska obecná, lýkovec jedovatý, zimolez černý, zimolez 

obecný, bez červený, jeřáb ptačí pravý. Bylinné patro bývá souvisle zapojené, pokryvnost je 

závislá na zápoji stromového patra. Z druhů je běžný samorostlík klasnatý, papratka samičí, 

kyčelnice devítilistá, pitulník horský, svízel vonný, mléčka zední, bažanka vytrvalá, šťavel 

kyselý, starček Fuchsův, violka lesní. 

 

3.8 Ochrana p řírody 

Na řešené území se nevztahuje žádný stupeň ochrany přírody.  

 

4. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY  

Navržené úpravy si nevyžádají změnu využití pozemku ani vynětí pozemku ze ZPF. 
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Katastrální území: Dolní Čermná [628883]

Parcela c. Vlastnické právo Druh pozemku

2359/1 1111 Mestys Dolní Čermná ostatní plocha
2359/2 1342 Mestys Dolní Čermná zahrada ZPF

2358 884 Mestys Dolní Čermná ostatní plocha
4132/12 216 Mestys Dolní Čermná ostatní plocha silnice
2355/3 145 Mestys Dolní Čermná zahrada ZPF
5028/1 106 Mestys Dolní Čermná ostatní plocha jiná plocha
2355/1 1754 Mestys Dolní Čermná zahrada ZPF

4132/4 75 Mestys Dolní Čermná ostatní plocha

4106/1 39433 Správa a údržba silnic ostatní plocha
3288 634 Mestys Dolní Čermná ostatní plocha zele?
4211/4 52 Mestys Dolní Čermná ostatní plocha jiná plocha

4211/1 1069 Mestys Dolní Čermná ostatní plocha

459 1539 Mestys Dolní Čermná

458 1329 Bednář Jiří
3290 1591 Mestys Dolní Čermná zahrada ZPF
3287/3 210 Markovi Vladislav a Jitka zahrada ZPF
3287/1 1846 Bednář Jiří TTP ZPF
5028/1 106 Mestys Dolní Čermná ostatní plocha jiná plocha

3286/3 529 Mestys Dolní Čermná ostatní plocha
3286/1 936 Mestys Dolní Čermná zahrada ZPF
3298/1 1387 Mestys Dolní Čermná TTP ZPF
3298/8 1469 Mestys Dolní Čermná trvalý travní porost ZPF
3287/6 7 Mestys Dolní Čermná TTP ZPF

3298/17 2 Mestys Dolní Čermná ostatní plocha 

st. 964 904 Mestys Dolní Čermná
3286/6 186 Mestys Dolní Čermná zahrada ZPF
4106/61 118 Mestys Dolní Čermná ostatní plocha jiná plocha
PK4197 4822 Mestys Dolní Čermná PK
2233/1 2551 TJ Dolní Čermná orná p?da ZPF

2233/11 399 TJ Dolní Čermná ostatní plocha

2233/8 4711 TJ Dolní Čermná ostatní plocha
2241/29 1263 Vávra Josef TTP ZPF

4124 1421 TJ Dolní Čermná ostatní plocha
2180/2 145428 Plundra Milan vodní plocha rybník

Výměra/ m2

Zpusob 
využití

Zpusob 
ochrany

ostatní 
komunikace

ostatní 
komunikace

ostatní 
komunikace
ostatní 
komunikace

ostatní 
komunikace

zastav?ná plocha a 
nádvo?í
zastav?ná plocha a 
nádvo?í

ostatní 
komunikace

ostatní 
komunikace

zastav?ná plocha a 
nádvo?í

ostatní 
komunikace
stportovišt? 
a rekrea?ní 
plocha

ostatní 
komunikace
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5. STÁVAJÍCÍ STAV A LIMITY ÚZEMÍ  

Návrh úprav je rozčleněn do 3 celků:  

A - Centrální prostor městysu  

B - Sportoviště TJ Čermná   

C - Čermenský rybník 

 
Centrální prostor  zahrnuje náměstí, okolí školy a školní jídelny, dětské hřiště a malou 

trojúhelníkovou travnatou plochu před obytným domem u silnice č. 314.  

Plocha náměstí prochází momentálně rekonstrukcí; v moderním stylu byla vybudována nová 

autobusová zastávka se zelenou střechou, zrekonstruovány dlažby chodníků zámkovou 

dlažbou. Rekonstrukcí momentálně prochází také komunikace č. 314 včetně dopravních 

ostrůvků, které jsou také součástí řešených ploch (podrobněji viz fotodokumentace).  

 

Obr. č. 3, 4 - Centrální prostor náměstí v rekonstrukci, zdroj: vlastní fotodokumentace 

Obr. č. 5, 6 - Centrální prostor, budova ZŠ, zdroj: vlastní fotodokumentace 
 
Okolí školy tvoří především travnaté plochy s nesourodými výsadbami keřů různého stáří. Celé 

území je značně nehomogenní i vzhledem k majetkovým vztahům.  

Na parcele č. 3281/1 se nachází nevyužívaná nádrž PB, která je navržena k odstranění. 
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Prostor d ětského h řiště prošel nedávno také rekonstrukcí, herní prvky i dopadové plochy jsou 

v dobrém stavu a splňují požadované normy. Byla zhotovena zpevněná plocha pro budoucí 

umístění altánu.  

V ploše sportoviště je vyžadováno vybudování parkovací plochy pro návštěvníky areálu. 

Stávající plocha má ruderální charakter. 

Další řešenou plochou u areálu sportoviště bude momentálně zatravněný pás mezi komunikací 

a mokřadem na západní straně areálu vedle hřiště minigolfu. 

V pásu mezi komunikací a mokřadem, bude vysázena alej jilmů a revitalizován bylinný trávník. 

Obr. č. 7, 8 - Pohled na dětské hřiště a sportoviště, zdroj: vlastní fotodokumentace 
 
Čermenský rybník  na východním okraji obce sousedí se silnicí č. 314 Letohrad – Lanškroun. 

Pohled ze silnice se otvírá na rybník a břehové porosty. Řešená plocha je pásem mezi 

rybníkem a silnicí, momentálně téměř neudržovaná se sukcesní vegetací. 

 
 Obr. č. 9, 10 - Čermenský rybník, zdroj: vlastní fotodokumentace 
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5.1 Dendrologický pr ůzkum 

V území byl v březnu 2014 zhotoven dendrologický průzkum. Sledován byl zdravotní stav a 

celková hodnota porostů.  V rámci inventarizace byly navrženy pěstební zásahy (kácení, řez 

zdravotní, výchovný a bezpečnostní). Kritériem pro stanovení typu zásahu bylo bezpečnostní, 

funkční a estetické hledisko. Hodnocení současného stavu dřevin bylo provedeno vizuální 

metodou nadzemních částí rostlin. Dřeviny byly hodnoceny v celkem 10 aspektech: stanoviště, 

vývojové stádium, obvod a průměr kmene a na bázi, výška dřeviny, průměr koruny, zdravotní 

stav, vitalita a perspektiva. 

V ploše se nachází celkem 58 stromů, 7 solitérních keřů, 69m2 živých plotů a 7 skupin volně 

rostoucích keřů o celkové ploše 133m2.  

Vzhledem k nedávným probírkám neperspektivních jedinců jsou stromy v převážně dobrém 

stavu, s dlouhodobou perspektivou 10 a více let.  

K odstranění je navrženo 22 stromů, 2 solitérní keře, skupiny keřů na ploše 118m2, živé ploty 

12m2 a to z důvodů zdravotních a kompozičních (podrobněji viz tabulková část Dendrologický 

průzkum a výkresová část výkres č. 01). Zdravotní řez základní je navržen u 3 stromů. 
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5.2 Limity území 

Na základě vyjádření SIS a terénního průzkumu dochází k vlivu inženýrských sítí na návrh 

řešení vegetačních úprav. Veškeré limity, vyplývající z inženýrských sítí, jsou návrhem 

respektovány. Před samotnou realizací je nutné zajistit souhlas správců sítí se záměrem a 

jejich vytýčení v terénu, aby nedošlo k poškození IS. 

 

6. NÁVRH ŘEŠENÍ 

6.1 Centrální prostor m ěstysu - nám ěstí a okolí školy 

Prostor nám ěstí  s novou autobusovou zastávkou bude doplněn mlatovou zpevněnou plochou 

a mobiliářem. Stávající stříbrné smrky budou odstraněny a nahrazeny v západní části plochy 

náměstí dominantním bukem lesním (Fagus sylvatica) – stromem typickým pro tuto oblast (4. 

vegetační stupeň). V budoucnosti bude sloužit také jako vánoční strom. Buk také uzavře 

náměstí od západu. Nízké živé ploty z okrasného rybízu o výšce 1,2m budou vymezovat 

náměstí z východní a západní strany. Plochy dopravních ostrůvků budou v této ploše osázeny 

extenzivní trvalkovou směsí „tanec trav“, která vhodně doplní stávající objekt moderní zastávky 

se zelenou střechou.  

Východní okraj této plochy bude vymezovat ještě řada malokorunných okrasných jabloní, které 

budou mít také funkci zastínění parkovací plochy. Ovocné stromy náleží ke koloritu 

venkovského prostředí. 

Travnatá plocha bude obnovena a doplněna jarními cibulovinami v hnízdech, které odkvétají a 

zatahují do období 1. seče trávníku. 
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Ostatní dopravní ostrůvky budou osázeny nízkými, půdopokryvnými růžemi bílé barvy.  

Předprostor školy bude osázen osově k přístupové cestě dvěma solitérními malokorunnými 

lípami (Tilia cordata ´Rancho´), okraje plochy třezalkou kalíškatou o výšce do 50cm. 

V zeleném úzkém pásu na západní straně, vedle základní školy, bude doplněna alej 

malokorunných okrasných jabloní, která opticky rozčlení plochu okolí ZŠ, školní jídelny a 

tělocvičny.  

Návrh sadových úprav v této ploše se snaží pomocí zeleně o logické členění plochy vzhledem 

k využití, odclonění nevhodných pohledů zj. z prostorů školy a školní jídelny.  

Početné zastoupení jehličnatých dřevin bude redukováno a nahrazeno především listnatými 

domácími druhy stromů a keřů. 

Severní strana ZŠ bude využita pro zhotovení parkovací plochy pro kola ze zatravňovací 

dlažby. 

Zelená plocha na východní straně školy bude osázena po vnějším okraji nízkými okrasnými 

keři (šeříky) a hlavní vstup zdůrazněn okrasnou hrušní – stromem s užší korunou, který 

nebude příliš vzrůstný, aby nestínil do oken učeben. 

V celé ploše budou obnoveny travnaté plochy a místně doplněny opět jarními cibulovinami. 

Pro zelené plochy situované východně od školní jídelny na parc. č. 3286/1 jsou navrženy 

výsadby ovocných druhů dřevin, které doplňují stávající ovocnou třešeň. 

Živý plot z habru, který je momentálně vysázen kolem nefunkční nádrže PB bude společně s 

nádrží odstraněn. 

Dětské hřiště s přemírou jehličnatých stromů, bude doplněno živými volně rostoucími ploty – z 

keřů listnatých a barevně kvetoucích a také jedlých keřů. Tyto dřeviny lákají opylovače, ptáky a 

jejich plody je možné využit i na sváteční aranžování nebo sníst.  

Na rozdíl od jehličnanů dávají dětem zažít střídání ročních období.  

Vstupní cesta k hřišti bude také doplněna okrasnými jabloněmi Malus ´Butterball´. 

V trojúhelníkové ploše na parc. č. 4106/61 je navržena obnova travního porostu a kácení 

borovice, která zasahuje do veřejného osvětlení a vedení el. Napětí. Ostatní stávající vegetace 

zůstane zachována, jírovce budou upraveny zdravotním řezem. 

Doprovodná zeleň podél silnice z Lanškrouna bude doplněna oboustranně úzkokorunnými 

javory dorůstajícími výšky  12-15m – Acer platanoides ´Emerald Queen´.  

 
6.2 Sportovišt ě TJ Čermná 

Požadovaná plocha parkování bude zhotovena z hutněného štěrku, okolní plochy budou 

pojednány jako květnatý nízký trávník. Dominantou plochy bude buk lesní, Fagus sylvatica -  

typický strom pro daný vegetační stupeň. Plochu je do budoucna možné doplnit lavičkou. 
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Travnatý svah o ploše 473 m2 bude osázen volně rostoucím živým plotem převážně z 

domácích druhů keřů o výšce 2-5m. Bude tak tvořit požadovanou pohledovou bariéru na 

sportoviště. 

Zatravněný pás mezi komunikací a mokřadem na západní straně areálu vedle hřiště minigolfu 

bude vzhledem k vyšší hladině spodní vody osázen alejí jilmů (Ulmus ´Dodoens´/ Ulmus 

´Clusius´) a revitalizován bylinný trávník.   

 
6.3 Čermenský rybník 

Řešená plocha je pásem mezi rybníkem a silnicí. Krásný pohled na rybník a břehové porosty 

by měl být podpořen instalací laviček, výsevem květnaté louky s kopretinami a výsadbou 

vysokokmenné aleje jilmů s úzkou korunou  - Ulmus ´Dodoens´ nebo Ulmus ´Clusius´. Tyto 

jilmy jsou odolné vůči grafioze a dobře snášejí vysokou hladinu podzemní vody. 

 

7. PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ 

7.1 Bourací práce 

Objekt navržený k bourání: parc. č. 3286/1 – nefunkční nádrž PB s drátěným oplocením výšky 

1,5m o celkové délce 27m. 

 
7.2 Kácení d řevin a zdravotní řez 

Na základě vyhodnocení zdravotního stavu stávajících dřevin bude odstraněno: 

22 stromů 

2 solitérní keře 

skupiny keřů na ploše 118m2  

živé ploty 12m2  

 

Jedná se o jedince odumírající, poškozené, s velmi malou perspektivou dalšího růstu nebo 

nevyhovující z hlediska kompozice. (podrobněji viz tabulková část Dendrologický průzkum a 

výkresová část výkres č. 01). 

Před vlastním kácením dřevin je nutné postupovat v souladu s ustanovením zákona 

114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro 3 stromy je navržen zdravotní řez. Cílem zdravotního řezu je zabezpečení dlouhodobé 

funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého zdravotního stavu, vitality a provozní 

bezpečnosti (viz Arboristická standarda, řada A, Řez stromů). 

Při zásahu jsou odstraňovány, případně redukovány větve a výhony (viz uvedená standarda): 

• strukturálně nevhodné (kodominantní výhony apod.), 

• s tlakovými vidlicemi či jinak narušeným větvením,  

• nevhodně postavené (sekundární výhony vrůstající do koruny, křížící se  větve apod.), 
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• mechanicky poškozené, zlomené, se sníženou stabilitou, 

• napadené chorobami či škůdci, 

• usychající a suché. 

 
7.3 Ochrana stávajících d řevin 

Při výstavbě budou ponechané stromy zabezpečeny dle ČSN 83 90 61. Zabezpečení bude 

posouzeno před započetím prací individuálně, bude zvolena účinná ochrana kořenové zóny, 

ochrana proti mechanickému poškození bedněním apod. V místě stávajících ponechaných 

stromů bude přísně dodrženo UT=PT. Terén bude k patě ponechaného stromu pozvolně 

modelován. Veškeré zemní práce budou v okolí kořenů stromů prováděny ručně. 

 

Při stavebních pracích vzniká nebezpečí, že rostliny a/nebo jejich životní prostor budou 

ohroženy nebo poškozeny, a to zejména: 

• zhutněním půdy přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními 

stanoviště, skladováním stavebních materiálů a odpadu 

• zhutněním základové půdy, např. jako technické opatření při výstavbě komunikací 

• uzavřením povrchu půdy, např. nepropustnými kryty 

• přemísťováním zeminy (navážky, odkopávky) 

• stavebními jámami a rýhami 

• chemickým znečištěním 

• erozí 

• mechanickým poškozením nebo zničením v kořenovém a/nebo nadzemním prostoru 

• uvolnění stromů 

• snížením hladiny podzemní vody 

• zamokřením, zaplavením 

• ohněm 

Rozsah poškození (např. narušení provozní bezpečnosti stromů, odumírání stromů) se může 

lišit podle druhu rostlin a stanoviště a je často patrný až po letech. 

 

Požadavky, způsob, rozsah a termíny ochranných opatření se řídí zejména podle stavu 

stávajících stromů a rostlinných porostů, jakož i druhem, rozsahem a trváním stavebních prací. 

V jednotlivých případech je třeba prověřit, zda je zapotřebí přijmout preventivní nebo, v případě 

poškození, i další pěstební opatření. 

 
7.3.1 Ochrana před chemickým znečištěním 

Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. 

rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy. 
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7.3.2 Ochrana před ohněm 

Ohniště smí být zakládána pouze ve vzdálenosti nejméně 5 m od okapové linie korun stromů a 

keřů. 

Otevřený oheň smí být rozděláván, s přihlédnutím ke směru větru, pouze v odstupu nejméně 

20 m od okapové linie korun stromů a keřů. 

 
7.3.3 Ochrana před zamokřením a zamokřením a zaplavením 

Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou 

odváděnou ze stavby. 

 
7.3.4 Ochrana vegetačních ploch 

Vegetační plochy je nutno chránit před poškozením asi 2 m vysokým, stabilním plotem, 

postaveným s bočním odstupem 1,5 m. 

 
7.3.5 Ochrana stromů před mechanickým poškozením 

K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, 

poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy 

v prostoru stavby chránit plotem (viz 4.5), který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. 

Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) 

rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. 

Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být chráněné plocha 

co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. 

Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním 

z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. 

Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji 

a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž 

vypolštářkovat. 

 
7.3.6 Ochrana stromů při uvolňování 

Pokud to druh dřeviny vyžaduje, je třeba kmeny a hlavní větve uvolněných stromů chránit před 

korní spálou způsobovanou slunečním zářením. 

U choulostivých druhů má být uvolňování, pokud možno, rozloženo na několik let. 

 
7.3.7 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy 

V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Jestliže 

tomu nelze v určitém případě zabránit, musí být při mocnosti navážky a způsobu navážení 

zohledněna druhově specifická snášenlivost, věk, vitalita a utváření kořenového systému 
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dřeviny, půdní poměry, jakož i druh materiálu. Navážka půdy má být prováděna ve výsečích a 

provzdušňovací výseče mají zaujímat nejméně jednu třetinu kořenové zóny. 

Před navážkou je nutno z povrchu kořenové zóny šetrně odstranit, ručně nebo odsátím, 

veškerý rostlinný pokryv, listí a další organické materiály, aby se zabránilo vzniku rozkladných 

produktů poškozujících kořeny, nebo nedostatku kyslíku. 

Do kořenové zóny se smí navážet pouze hrubozrnný materiál propouštějící vzduch a vodu. 

Jestliže má být dodatečně navezena vegetační vrstva, je třeba zpravidla nejprve navézt 

uvedený materiál ve vrstvě 20 cm a následně, jako vegetační vrstvu, zeminu půdní skupiny 2 

nebo 3 podle ČSN 83 9011 o mocnosti nejvýše 20 cm. Vegetační vrstva nesmí být 

rozprostřena a blíže než 1 m od kmene. 

Při navážení se v kořenové zóně nesmí jezdit. 

 
7.3.8 Ochrana kořenového prostoru při odkopávce půdy 

V kořenovém prostoru se nesmí půda odkopávat. 

 
7.3.9 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam 

V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých 

případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použití, odsávací techniky. Nejmenší 

vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 

2,5 m. Sítě technického vybavení mají být vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem. 

Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem > 2 cm. Poraněním se má zabraňovat, 

popřípadě je nutno kořeny ošetřit. 

Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru < v2 cm je nutno 

ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším než 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené 

kořeny je nutné chránit před vysycháním a působením mrazu. 

Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzko odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé 

provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenu. 

Při ztrátě kořenů může být potřebný přiměřený řez v koruně. 

Na nestabilní půdě a u hlubokých stavebních jam je nutno strom zajistit pažením. 

 
7.3.10 Kořenová clona 

U stavebních jam nebo jiných výkopů, při kterých dochází ke ztrátě kořenů, má být zřízena 

kořenová clona. Vzdálenost její vnější hrany od paty kmene má činit čtyřnásobek obvodu 

kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Kořenová clona nemá pro strom ani pro stavební 

jámu žádnou statickou funkce. Hloubení má být provedeno ručně. Kořenová clona by měla být 

zřízena nejméně jedno vegetační období před začátkem stavby. 

Tloušťka kořenové clony musí být nejméně 25 cm a musí zahrnovat celou hloubku prokořenělé 

oblasti, avšak smí dosahovat nejvýše ke dnu stavební jámy.  
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Po straně výkopu pro pozdější stavební jámu je nutno zřídit stabilní, zetlívající, prodyšné 

bednění, např. z kůlů, drátěného pletiva a tkaniny 

Až do začátku stavby a během výstavby je třeba udržovat kořenovou clonu stále vlhkou. 

 
7.3.11 Ochrana kořenového prostoru stromů při zřizování základů stavebních prvků 

Základy nemají být v kořenovém prostoru zřizovány. Nelze-li tomu v určitých případech 

zabránit, je třeba zřídit místo základových pásu základové patky, které smí mít vzájemně mezi 

sebou a od paty kmene vzdálenost nejméně 1,5 m. Patky by měly být uspořádány tak, aby 

kořeny s důležitou statickou funkcí zůstaly zachovány. Aby bylo možno vytyčit místa pro 

základové patky, je zapotřebí provést již v projektové fázi průzkumné sondy. Spodní hrana 

postaveného zdiva nesmí zasahovat do původního terénu. 

 
7.3.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení 

Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním 

strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. 

Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co 

možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou 

vrstvu z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen 

nebo podobného materiálu. 

Opatření má být jen krátkodobé, omezené nejvýše na jedno vegetační období. Pominou-li 

důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném 

zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.  

 
7.3.13 Ochrana stromů při dočasném poklesu hladiny podzemní vody 

Při poklesech hladiny spodní vody, které trvají déle než 3 týdny, je nutno stromy během 

vegetačního období, podle potřeby, v celé nezakryté kořenové zóně dostatečně zavlažovat, 

případně formou hloubové závlahy. Kromě toho mohou být zapotřebí vyrovnávací opatření, 

např. ochrana proti vypařování, prosvětlení koruny.  

Při dlouhotrvajících stavebních činnostech přesahujících jedno vegetační období, při kterých 

dochází k poklesu podzemní vody, je nutno uvedená opatření zesílit, případně přijmout další 

dodatečná opatření. 

 
7.3.14 Ochrana kořenové zóny stromů při zakrytí povrchu 

V kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. Nelze-li se 

tomu vyhnout, kořenová zóna by měla být volnou stavebních materiálů a způsobem provedení 

co nejméně ohrožena, např. použitím propustných krytů, co nejmenší tloušťky nosné vrstvy, 

nepatrného zhutnění, vyzvednutí krytů nad úroveň terénu. 
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Nepropustné kryty by neměly pokrývat více než 30 % propustní kryty více než 50% kořenové 

zóny vzrostlých stromů. Při výměně stávajících krytů má být dosaženo nejméně těchto hodnot. 

Zpravidla jsou zapotřebí dodatečná technická opatření, např. provzdušňovací a zavlažovací 

zařízení, stromové rošty, konstrukce na pilotech. 

Nebezpečí působení cizích látek je třeba čelit způsobem odvádění vody. 

 

8. TECHNOLOGIE VÝSADEB A ÚDRŽBY  

8.1 Výsadba strom ů 

8.1.1 Technologie založení 

Vegetační vrstvu, a případně také základovou půdu je třeba připravit podle ČSN 83 9011. 

Před zahájením výsadby je nezbytné, aby prostor v celkovém objemu 1m2 do hloubky min. 

0,8m terénu byl vyčištěn od nežádoucích příměsí, stavebních zbytků, kamenů apod. větších 

než 5cm. Takto vyčištěný prostor bude vyplněn 50 % zeminou odpovídající kvality a vhodných 

vlastností (propustnost vody, plasticita, konzistence, zrnitost, čistota, bez chem. příměsí reziduí 

pesticidů apod.). Zbylých 50 % bude tvořit původní zemina.  

 

Jámy pro výsadbu rostlin je třeba hloubit v šířce, která odpovídá 1,5násobku průměru 

kořenového systému nebo zemního balu. Při hloubení jamek pro výsadbu je nutno odděleně 

odebrat svrchní vrstvu půdy a při výsadbě ji vrátit zpět jako nejsvrchnější vrstvu. 

Dno jámy bude vyplněno podle potřeby štěrkopískovou vrstvou pro odvodnění jámy. 

Před výsadbou proveden výchovný řez stromu. 

 

U rostlin se zemním balem je nutno po vsazení rostliny do výsadb. jámy uvolnit plachetku 

kolem báze kmene a drát na horní straně zemního balu. 

Kořeny nebo zemní baly je nutno ze všech stran zasypat kyprou půdou a stejnoměrně přitlačit. 

K stromům budou zatlučeny kotevní kůly před zasypáním kořenů zeminou tak, aby nedošlo 

k poškození kořenů. 

Organické látky smí být zapraveny jen do takové hloubky, aby jejich rozkladem nemohly 

vznikat žádné produkty poškozující rostliny. 

 

Rostliny je nutno sázet do takové hloubky, v jaké byly na předchozím stanovišti. Je třeba vzít 

v úvahu míru sesednutí.  

 

Parametry výpěstku:  obvod kmene 10-12, 14-16, 16-18, 18-20, kmen 200 - 250cm, 

   zemní bal, viz tabulka níže  

Počet:   48 ks 
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Druhové složení:  viz tabulka 

Pěstební tvar:   alejový strom, vysokokmen 

Způsob kotvení:  ok 10-16 - dvoubodové kotvení dřevěným kůlem 2,5m  

   ok 16-20 - tříbodové kotvení dřevěným kůlem 2,5m  

Zajištění závlahy po výsadbě: 100l/strom 3x týdně po dobu 1 týdne po výsadbě,  

   dále 60l/strom 1-2xtýdně  podle velikosti jedince a ročního 

   období, odvodnění balu v jílových a utužených půdách 

Ochrana kmene:  jutová tkanina 

Velikost výsadbové jámy: 0,8 – 1,4m3  

Výměna půdy:    50% 

Pěstební substrát celkem: 15m3 

Zajištění povrchu výs. jámy:  vytvořením zálivové mísy v průměru 50-100cm od kmene  

Charakteristika:   výpěstek odpovídající 1. jakosti dle ČSN 464920-1 Výpěstky 

okrasných dřevin a ON 46 4920 Listnaté stromy. 

 
 

 
8.1.2 Dokončovací péče 

Tato péče o výsadby probíhá až do stavu způsobilého k přejímce. Cílem je dosažení stavu, 

který při následných pěstebních opatřeních podle ČSN 83 9051 umožní další rozvoj.  

Při kypření výsadbových ploch a výsadbových mís je nutno přihlížet ke zvláštnostem porostů a 

chránit kořenové systémy dřevin. Je nutno kontrolovat kotvení stromů, provádět výchovný řez, 

odstřihávat suché a poškozené části rostlin a dle potřeby hnojit podle ČSN 83 9051. Důležitá je 

kontrola výsadbové jámy a odhrnování mulče od báze kmene. 

Není-li dostatečná vlhkost půdy, je nutné rostliny zavlažovat cca 30l/strom 1x týdně. 

Stálezelené rostliny se musí důkladně zalévat i zimě, pokud nemrzne a půda je proschlá. 

 
8.1.3 Povýsadbová péče o stromy 

Péče o stromy je realizovaná dle ČSN 18 919. Po výsadbě budou stromy udržovány především 

dostatečnou zálivkou (40 - 60l/ strom) min. rok po výsadbě. 

Stromy
oznacení taxon ceský název velikost po čet ks
APL Acer platanoides 'Emerald Queen' javor mléč 'Emerald Queen' Vk 3xp, ok 14-16, zb 9
BET Betula pendula bríza bílá Vk 3xp, ok 14-16, zb 1
FAG1 Fagus sylvatica buk lesní  Vk 3xp, ok10-12, zb 1
FAG2 Fagus sylvatica buk lesní  Vk 3xp, ok 16-18,zb 1
FAG3 Fagus sylvaticus buk lesní Vk 3xp, ok 18-20,zb 1
MA Malus ´Prusvitné´ jablon letní Prost., polokmen 2
MAL Malus 'Butterball' jablon 'Butterball' Vk 3xp, ok 14-16, zb 18
PAV Prunus 'Kordia' trešen  'Kordia' Prost., polokmen 1
PYR Pyrus communis 'Beech Hill' hrušen obecná 'Beech Hill' Vk 3xp, ok 16-18,zb 1
TCO Tilia cordata 'Rancho' lípa srdcitá 'Rancho' Vk 3xp, ok 16-18,zb 2

UC Ulmus ´Clusius´/ ´Dodoens´ jilm 11
Celkem 48

Vk 3xp, nasazení koruny  
2,5m, ok 14-16, zb
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Kořenová mísa bude min. 2x/rok odplevelována a doplňována podle potřeby mulč. materiálem. 

Důležitá je kontrola kotvení stromu a jeho včasné odstranění – cca po 3 letech. 

Ve vhodném agrotechnickém termínu budou stromy upravovány řezem případné nežádoucí 

obrosty (zvláště u druhů roubovaných). 

V případě částečného vyschnutí (část koruny nebo hlavní větve) anebo odumření části stromu, 

bude strom ve vhodném agrotechnickém termínu nahrazen novým. 

 
8.2 Výsadba ke řů 

Navrženy jsou skupiny volně rostoucích keřů (plochy č. 6a-6c + 8a-8e), živé ploty tvarované 

(plochy č.5a-5g) a plošná výsadba pokryvných růží (plochy č. 7a-7h). 

Spon jednotlivých keřů viz výkres č. 03 +04 – Osazovací plán. 

 
8.2.1 Technologie založení  

• Hloubení jamek do objemu 0,02m3 pro výsadbu s 50% výměnou zeminy u volně 

rostoucích keřů a bez výměny zeminy u tvarovaných živých plotů a záhonů růží 

• Výsadba keřů. Kontejnery, hrnky a fólie, které netlejí, je třeba odstranit.. 

• Zálivka po výsadbě 5l/ks  

• Ošetření dřevin po výsadbě 

• Plošné mulčování výsadeb kačírkem/ štěpkou  

 

Parametry výpěstku:   nádoba min. 1l, min. 3 roky stáří 

Velikost výsadbového materiálu:  v 20 - 80cm, dobře prokořeněný kontejner! 

Počet:    3067 ks  

Druhové složení:   viz tabulka 

Zajištění výsadby:  plochy č. 5+6+8 - štěpka/ mulčovací kůra (tl. 8-10 cm v 

ulehlém stavu)   

    plocha č. 7 - kačírek fr.8/16 (tl. 5-7cm) 

Zakládání prvku bude realizováno dle podmínek ČSN DIN 18916. Rostlinný materiál odpovídá 

parametrům dle ČSN 464941 Výpěstky okrasných dřevin. 

Plocha č. 5 (viz výkres č. 03 + 04 – Osazovací plán) 
 

 

5 m2 96

5a délka 19m, Ribes alpinum - 25 ks m2 14

5b délka 35 m, Ribes alpinum - 46 ks m2 26

5c délka 14 m, Ribes alpinum - 19 ks m2 11

5d délka 40 m, Carpinus betulus - 78 ks m2 28

5e délka 8 m, Carpinus betulus – 15ks m2 4

5f délka 10,5 m, Ribes alpinum - 14 ks m2 7

5g délka 10 m, Ribes alpinum - 13 ks m2 6

Tvarovaný živý plot, mulcováno drevní štepkou nebo kurou v tlouštce 8 cm v ulehlém 
stavu, plocha celkem
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Plocha č. 6 (viz výkres č. 03 + 04 – Osazovací plán) 
 

 
Plocha č. 7 (viz výkres č. 03 + 04 – Osazovací plán) 
 

 
Plocha č. 8 (viz výkres č. 03 + 04 – Osazovací plán) 
 

 
Celkový seznam druhů: 

Kere
oznacení taxon ceský název velikost po čet ks
Aal Amelanchier alnifolia muchovník olšolistý V 40-60, ko 6
Ame Aronia melanocarpa temnoplodec cerný V 40-60, ko 28
CBE Carpinus betulus habr obecný V 60-80, ko 93
Csan Cornus sanguinea svída krvavá V 40-60, ko 127
Cse Cornus sericea ´Kelseyi´ svída výběžkatá V20-30, ko 31
Eeu Euonymus europaeus brslen evropský V 40-60, ko 68
Fint Forsythia x intermedia zlatice prostrední V 40-60, ko 6
Hyp Hypericum patulum 'Hidcote' trezalka rozkladitá V 40-60, ko 985
Koam Kolkwitzia amabilis kolkvizie V 60-80, ko 3
Loka Lonicera kamtschatica zimolez kamcatský V 40-60, ko 13
Lvu Ligustrum vulgare ptací zob obecný V 40-60, ko 60
Ral Ribes alpinum ´Green Mound´ meruzalka alpská V 40-60, ko 117
Rca Rosa canina ruže šípková V 40-60, ko 84
Rib Ribes sp. rybíz cerný/ cervený/ bílý V 40-60, ko 17
Rosa Rosa 'White Roadrunner' pudopokryvná ruže V20-30, ko 1237
Ruc Ribes uva-crispa angrešt V 40-60, ko 6
Sme Syringa meyeri  'Palibin' šerík Meyeruv V 40-60, ko 77
Svan Spiraea x vanhouttei tavolník van Houtteuv V 40-60, ko 4
Vop Viburnum opulus kalina obecná V 40-60, ko 101
Wfl Weigela florida vajgélie ružová V 40-60, ko 4
Celkem 3067

6 m2 137

6a výsadba v rade,  14 ks m2 29

6b výsadba v trojsponu, 14ks m2 86

6c výsadba v trojsponu, 56ks m2 22

Volne rostlý živý plot, mulcováno drevní štepkou nebo kurou v tl. 10 cm v ulehlém stavu, 
plocha celkem

7 m2 277

7a výsadba do trojsponu - 4ks/m2, 251 ks m2 69

7b výsadba do trojsponu - 4ks/m2, 174 ks m2 48

7c výsadba do trojsponu - 4ks/m2, 125 ks m2 34

7d výsadba do trojsponu - 4ks/m2, 209 ks m2 55

7e výsadba do trojsponu - 4ks/m2, 127 ks m2 35

7f výsadba do trojsponu - 4ks/m2, 85 ks m2 24

7g výsadba do trojsponu - 4ks/m2, 40 ks m2 12

7h výsadba do trojsponu - 4ks/m2, 204 ks

Pudopokryvný záhon s ružemi - Rosa 'White Roadrunner', mulcováno kačírkem fr. 8/16 v 
tlouštce 5 cm, plocha celkem 

8 m2 736

8a 411ks m2 81

8b 391ks m2 75

8c 108ks m2 70

8d 185ks m2 37

8e 430ks m2 473

Záhon s  keri, mulcováno drevní štepkou nebo kurou v tl. 10 cm v ulehlém stavu, 
výsadba do trojsponu, plocha celkem
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8.2.2 Povýsadbová péče 

Bude probíhat v souladu s ČSN 18919. Bude provedeno pletí, odstranění poškozených částí 

dřevin a odstranění případných odumřelých rostlin a jejich náhrada. 

Má-li výsadba zeleně plnit své předpokládané funkce, je nezbytné zajišťovat jejich důkladnou a 

pravidelnou ochranu a údržbu. Pečlivá údržba zahrnuje u dřevin zejména pravidelnou zálivku, 

obnovení mulče, dosadbu uhynulých kusů, výchovný a udržovací řez, v dospělosti pak u 

keřových skupin zmlazení dle možností a nároků daného druhu. Musí být prováděna průběžná 

kontrola zdravotního stavu porostů s ohledem na výskyt chorob a škůdců.  Budou li ve 3. roce 

po výsadbě veškeré vysazené dřeviny ujaté. 

 

8.3 Výsadba trvalek a cibulovin 

Výsadby s vyšším stupněm autoregulace a extenzivní údržbou. 

 
8.3.1 Kompoziční a pěstební cíl:  

Jedná se o nový styl trvalkové výsadby s výraznou sezónní proměnlivostí. Hlavní využití těchto 

výsadeb je zejména v městské zeleni (snaha o minimalizaci nákladů na údržbu), konkrétně se 

jedná o menší (ideálně však alespoň 20-25m² velké) či větší plochy podél silnic a chodníků, 

kruhové objezdy, dopravní ostrůvky apod. Ve většině těchto případů se jedná o stanoviště 

suché, často extrémně vysýchavé, po značnou část dne osluněné, teplé (vysoké teploty z 

okolních zpevněných ploch). Jedná se také o alternativu k monotónním výsadbám monokultur 

pokryvných rostlin. Může se také jednat o náhradu za klasická perenová rabata, pokud se 

ovšem vnitřně smíříme s trochu „divočejším“, přírodnějším vzhledem výsadeb. Klasické 

trvalkové záhony jsou totiž velmi často náročné na údržbu – musí se zalévat v době sucha, 

udržovat bezplevelné okopávkou, odstraňovat suchá květenství a nevzhledné části rostlin, 

vyvazovat některé rostliny atd. Typ smíšených trvalkových záhonů s vyšším stupněm 

autoregulace a extenzivní péčí je na první pohled náhodná směs, která ovšem (za předpokladu 

správného výběru rostlin a dobrého založení) působí celistvě.  

Údržba těchto výsadeb je finančně méně náročná a zároveň je třeba zmínit i její přínos pro 

biodiverzitu. 

Pro tento typ výsadeb se nezhotovují osazovací plány, druhy se sází nahodile. 

Navržená směs „Tanec trav“ je druhově velmi bohatá, s vyváženým poměrem struktur a textur; 

trávy vytváří dominanty; díky kontrastům olistění velice dobrá barevnost i v období bez květu, 

velmi výrazné podzimní zbarvení. Z počátku sezóny vykvétají pestré a barevně výrazné 

cibuloviny, vrchol kvetení počátek léta, intenzivní podzimní zbarvení, zajímavá struktura během 

zimy.  

 

Pozn.: Trvalkové výsadby nejsou součástí dotační žádosti, budou zhotoveny investorem samostatně, v 
režii městysu Dolní Čermná. 
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8.3.2 Příprava stanoviště 

Substrát pro tento typ výsadby musí být dobře propustný, bez přidání hnojiv, s relativně malým 

podílem humusu (nikoliv na bázi rašeliny).  Zahradnické substráty jsou zcela nevhodné. 

Jílovitější zeminu je nutné doplnit pískem.  

Substrát bude směs ornice a písku v poměru 1:1. Vegetační substrát bude 40cm hluboký, 

spodní vrstva bude dobře propustná. 

Při ter. úpravách je potřeba počítat s výškou minerálního mulče – substrát by neměl dosahovat 

přímo k okraji obrubníku, ale 50-80mm níže (detail viz výkresová část). 

 
8.3.3 Technologie založení  

• Navezení a rozprostření substrátu 

• Plošné aplikování herbicidu na připravený substrát 

• Hloubení jamek pro výsadbu bez výměny zeminy  

• Výsadba rostlin – nejdříve rostliny soliterní, poté skupinové, pokryvné a cibuloviny 

(cibuloviny vysazujeme pouze na podzim, ideálně v říjnu a sázíme níže, než je obvyklé, 

poněvadž počítáme ještě s vrstvou mulče). Kontejnery, hrnky a fólie, které netlejí, je 

třeba odstranit. Plevele v kontejnerech je také nutné odstranit. 

• Zálivka po výsadbě 5l/m2 

• Plošné mulčování výsadeb 8 cm minerálním mulčem – mulčovat v místech výsadby, 

rostliny po výsadbě zaklopit květináči a poté mulčovat (po zamulčování nejsou skoro 

vidět). Pokud není v okolí rostliny dostatečná vrstva mulče, uchytí se zde plevele a 

rostliny vysychají. Na jaře rostliny bez problému přes minerální mulč vyraší. 

 
Plocha č.A (viz výkres č. 03 + 04 – Osazovací plán) 

 
 
Parametry výpěstku: k11 - 12, K1l, cibule 

Způsob založení: záhonová výsadba 

Počet:  1584 ks trvalky a traviny, 2816 ks cibuloviny 

A Trvalkové výsadby s vyšším stupněm autoregulace, směs Tance trav, plocha celkem 176

A1 m2 33

A2 m2 19

A3 m2 51

A4 m2 11

A5 m2 16

A6 m2 46

m2
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Celková plocha: 176 m2  

Zajištění výsadby:  minerální mulč  -  kačírek fr. 8/16 (tl. 50-80mm)  

Druhové složení: viz tabulka 

 
Soliterní trvalky jsou dominantní druhy, které jsou ve směsi nejvýraznější. Jsou nejvyšší a 

nejmohutnější, s výrazným vertikálním charakterem. Měly by být sázeny po 1ks a minimálně 40 

Trvalky – sm ěs Tanec trav plocha/m2 176
taxon ks/100m po?et ks poznámka
SOLITÉRNÍ
Calamagrostis acutiflora 'Karl Foester' 18 32
Calamagrostis brachytricha 18 32
Panicum virgatum 'Rotbraun' 9 16
Achillea 'Coronation Gold' 9 16
Eremurus stenophyllus 18 32
SKUPINOVÉ
Phlomis russeliana 54 95
Sedum 'Matrona' 36 63
Papaver orientale 27 48
Penstemon 'Mystica' 63 111
Iris x barbata skupina Media 18 32
Agastache 'Blue Fortune' 18 32
Aster dumosus 'Victor' 63 111
Geranium x magnificum 63 111
Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis' 18 32
Coreopsis verticillata 'Grandiflora' 18 32
Salvia officinalis 'Berggarten' 18 32
Hemerocallis 'Corky' 63 111
POKRYVNÉ
Origanum vulgare 'Compactum' 45 79
Geranium x cantabrigiense 'Cambridge' 72 127
Bergenia 'Winterglut' 45 79
Anemone sylvestris 54 95
Geranium wlassovianum 72 127
VTROUŠENÉ
Catananche caerulea 18 32
Knauta macadonica 'Mars Midget' 18 32
Gaura lindheimeri 27 48
Centranthus ruber 'Coccineus' 18 32
trvalek celkem 1584

Cibuloviny - sm?s Tanec trav plocha/m2 176
taxon ks/100m po?et ks poznámka
Crocus tommasianus 'Ruby Giant' 200 352
Crocus chrysanthus 'Dorothy' 200 352
Allium sphaeroceaphalon 250 440
Allium jesdianum 'Purple King' 200 352
Tulipa tarda 350 616
Tulipa praestans 'Fusilier' 400 704
cibulovin celkem 2816
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cm od okraje záhonu. U solitér, zj. travin je potřeba počítat s tím, že nebudou v prvním roce 

ještě plně vzrostlé, poněvadž potřebují delší čas pro svůj rozvoj. 

Skupinové trvalky tvoří základ záhonu, jsou nižší než solitérní trvalky. Mohou být vysazovány 

po 3-5ks nebo také solitérně. 

Pokryvné sázíme ve větších skupinách, poněvadž jsou vždy ve směsi nejnižší. Mají 

půdopokryvný vzrůst, tvoří podrost záhonu. 

Vtroušené mohou být nejen trvalky, ale i letničky či dvouletky, které v záhoně většinou výrazně 

putují a přesévají se. Vyniknou zj. v prvním roce, kdy ještě nejsou ostatní trvalky dostatečně 

vzrostlé a neplní zcela svoji funkci, ale během vývoje společenstva ustupují, protože nemají tak 

silnou konkurenční schopnost. Šíří se zpravidla semeny. V budoucnosti mají za úkol v záhoně 

vyplňovat volná místa a vytvářet proměnlivou dynamiku výsadby. 

Cibuloviny vyniknou zj. na jaře, kdy je po dlouhé a šedé zimě vítána každá barva. Voleny jsou 

botanické druhy, které se nemusí vyjímat z půdy. Nepoužívají se podzimní nízké cibuloviny, 

které nejsou mezi vyššími trvalkami vidět. Menší cibuloviny sázíme hnízdovitě po 5-9ks, vyšší 

solitérně nebo v menších skupinách po 3-5ks. 

 

Vzhledem k okolní šedé barvě dlažby je možné volit dle nabídky i barevný štěrk jako kontrast, 

poněvadž minerální mulč je vnímán zj. V zimě a v prvním roce výsadeb. Stejný materiál a 

barva, která se používá pro zimní posyp, nepůsobí vizuálně dobře. 

Minerální mulč je pro tento typ výsadeb na slunných a výsušných stanovištích zásadní, 

poněvadž snižuje nároky na údržbu – brání zaplevelování záhonu vysemeňováním a udržuje 

vlhkost v půdě. Hornina není podstatná. 

Nahrazování druhů (i kultivarů u stejného druhu) v těchto směsích znamená značná rizika a 

měly by probíhat se souhlasem autora směsi! Záměna nemusí být rozpoznatelná při výsadbě, 

ale až u vzrostlých jedinců, jejichž náhrada je nákladná.  I jednotlivé kultivary stejného druhu 

mohou mít jinou barvu květů, jinak přezimovat, být vitální atd., což výrazně ovlivní danou 

výsadbu. Realizátor by měl dostatečně dopředu zajistit dané počty rostlin ve školce. 

 

Cibuloviny v trávníku v prostoru okolí školy a náměstí budou sázeny hnízdovitě – cca 5ks cibulí 

na určené místo výkresem č. 03+04 a Osazovací plán.  

Důlčíkem se vytvoří výsadbová jamka, která je jednou tolik hluboká jako výška cibule. Jamka 

s cibulí se zasype ornici a zhutní se.  

 
 

Cibuloviny do trávníku plocha/m2
oznacení taxon ceský název ks/skupina po čet ks poznámka
Sc Scilla sibirica ladonka 20 600 do hnízd po 5 ks
Cr Crocus chrysanthus krokus 20 600 do hnízd po 5 ks
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8.3.4 Povýsadbová péče 

Bude probíhat v souladu s ČSN 83 9051.  

Údržba dobře založených ploch se skládá zejména z pletí plevelných rostlin a případných 

náletů v pozdějších letech, kdy se plocha zanáší detritem (poté je možné doplnit cca 2-3cm 

štěrku).  

Zejména v prvním roce je pletí velice důležité – objevují se plevele vyrůstající ze zaplevelených 

kontejnerů ze školek a z nedostatečně upravené půdy. Plevelné rostliny jsou velice vitální a 

mohou původní, vysazené rostliny potlačit. Je nutné vytahovat je opatrně, poněvadž jsou 

kořeny propleteny s vysazenými trvalkami a hrozí vyschnutí. První rok je také potřeba 

zkontrolovat, zda se opravdu jedná o správné druhy, které měly být vysazeny. 

Výsadby není nutno zalévat, k zálivce je nutné přistoupit jen v období velmi dlouhých přísušků 

(3 týdny nenaprší ani 10mm srážek), zejména hned po výsadbě. Extrémní letní přísušky 

mohou podpořit vznik chorob a šíření škůdců (mšice, padlí apod.). Zaléváme vždy 

jednorázově, pravidelné menší zálivky jsou naprosto nevhodné, snižují totiž autoregulační 

schopnost výsadby. 

Neokopává se. Rostliny není nutno v průběhu sezóny ošetřovat (pokud nechceme prodloužit 

dobu kvetení např. odstraňováním odkvetlých květů). Podmínkou pro údržbu je dobrá znalost 

rostlin, aby nedošlo k vypletí požadovaných rostlin.  Rostliny se neodstraňují na podzim, 

nechávají se až do období předjaří (cca konec února), kdy se mohou sekačkou, křovinořezem 

či jednotlivě nůžkami odstranit suché nadzemní části rostlin a to cca 5 cm vysoko nad zemí. 

Posekaná biomasa se ihned ze záhonu odstraní.  

Keře a polokeře (pokud se v záhonu nacházejí) jako je levandule, šalvěj…je nutné ostříhat na 

jaře ručně – zkrátit o 1/3 – ½ a držet kompaktní vzrůst, poněvadž nesnáší tak hluboký řez jako 

trvalky. Sestříhneme pouze na třetinu až polovinu původní výšky. Stálezelené rostliny jako 

např. juka také nezastřiháváme, pouze odstraňujeme suché květenství a listy, radikální sestřih 

je možný jedenkrát za 3-5 let, pokud se rostliny výrazně rozrostou.  

Odkvetlá květenství, struktury a textury některých rostlin jsou zajímavé i v zimním období, kdy 

je jinovatka a mráz promění v nádherné ozdoby a kromě toho slouží také jako úkryt 

bezobratlých živočichů. 

Cílem údržby je vytvořit harmonický poměr rostlin a zajistit jejich dlouhodobé fungování. Z toho 

důvodu je dobrá dlouhodobá spolupráce realizátora a autora výsadeb. Záhony jsou dynamické, 

tzn. některé rostliny můžou ze záhonu časem zcela vymizet, jiné se naopak objeví spontánně a 

mohou být zachovány. Vymizet by neměly kosterní, solitérní druhy. 

V těchto výsadbách se nepočítá s náhradou uhynulých druhů. Životnost záhonu by měla být 

vyšší než u klasických trvalk. výsadeb. Celková časová náročnost zahradnických prací je tedy 

cca 4-7min/m2/rok. 
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8.4 Založení trávníku 

Trávníky budou zakládány nově. 

Dodavatel zahradnických prací je povinen zabezpečit kvalitativní podmínky pro založení 

trávníku během výstavby a koordinaci této činnosti s ostatními profesemi na stavbě. 

Zakládání trávníku budou realizovány dle podmínek ČSN DIN 18 915 A ČSN DIN 18 917 a 

dokončovací péče dle DIN 18 919. 

Před rozprostřením vegetační vrstvy půdy je nutno podklad po celé ploše rozrušit. Kypření 

musí být stejnoměrné, musí dosahovat nejméně do hloubky 15 cm a musí napravit také 

zhutnění způsobené použitím nářadí a strojů. Poté bude navezena veget. vrstva půdy 10cm. ( 

do této fáze již zhotoveno obcí) 

Rovina nemá na měřeném úseku dlouhém 4m vykazovat odchylky větší než 5cm. Napojení na 

okolní plochy musí být plynulé s nejvyšší přípustnou odchylkou 3cm směrem dolů. Je nutno 

odstranit stav. odpad větší než 5cm a těžko zetlívající části rostlin.  

Objem zeminy rozprostřené bude přizpůsoben její sléhavosti, aby nedošlo ke snížení úrovně. 

Připravená půda bude po slehnutí v úrovni dlažby, na hraně nebudou rozdíly větší než 0,5cm. 

 

Po rozprostření zeminy a slehnutí následuje jemné urovnání povrchu hrabáním na hloubku cca 

2-3 cm, osetí  travní/ travinobylinnou směsí. Plocha bude po výsevu dobře uválcována. Před 

předáním bude provedena první seč. Po založení je nutné zamezit sešlapu klíčních rostlin po 

dobu cca 2 měsíců. 

Při údržbě musí být trávníky sečeny zařízením, které odstraní posečenou travní hmotu. 

Při předání musí být travní porost dostatečně zapojený a odplevelený. 

Trávníky nebudou zavlažovány automatickým závlahovým systémem. 

 
8.4.1 Technologie založení 

• pročištění pláně po HTÚ (již zhotoveno) 

• rozprostření připravené zeminy (již zhotoveno) 

• jemné terénní úpravy 

• založení parkového trávníku výsevem 

• uválcování povrchu 

• dokončovací péče  

 
Počet sečí v roce založení:  5 

Počet sečí v následujících letech:  6-8 

Vegetační vrstva:  10 cm 
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8.4.2 Parkový trávník  

(plochy 1a – 1p viz výkres 03 - Vytyčovací a osazovací plán  - detail A1 a 04 - Vytyčovací a 

osazovací plán  - detail A2, B, C, D) 

 

Celková plocha:  4907 m2 

Výsevek:   25g/m2  

Celkové množství travního semene:  122,7 kg  

Směs:   univerzální parková směs  

Díky druhové pestrosti je dostatečně plastická a nenáročná na stanovištní podmínky. Zvýšený 

podíl jílku vytrvalého ve směsi zajišťuje dostatečně rychlý vývoj porostu po zásevu a dobrou 

regeneraci.  

Složení: Jílek vytrvalý 35% (´Bareuro´ 10%, ´Sirtaky´ 10%, ´Filip´ 15%), Kostřava červená 

dlouze výběžkatá ´Barsylvia´ 15%, Kostřava červená krátce výběžkatá ´Musette´ 10%, 

Kostřava červená trsnatá ´Musica´ 10%, Kostřava ovčí ´Mentor´ 10%, Lipnice luční 20% 

(´Baronial´ 10%, ´Liberator´10%)  
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1 Trávník parkový - Univerzální parková smes m2 4907

1a m2 260

1b m2 292

1c m2 132

1d m2 126

1e m2 133

1f m2 386

1g m2 144

1h m2 155

1i m2 367

1j m2 60

1k m2 225

1l m2 205

1m m2 494

1n m2 916

1o m2 435

1p m2 497

1q m2 80

1r m2 386

2 Trávník parkový – Parková smes odolná k sešlapu m2 1145

3 Krajinný trávník s bylinami dle RMS  7.1 m2 1134

4 Bylinná smes pro biotopy dle RMS  8.1 m2 1282

4a m2 795

4b m2 487
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8.4.3 Trávník odolný sešlapu  

(plocha 2 viz výkres 03 - Vytyčovací a osazovací plán  - detail A1) 

 

Celková plocha:  1145 m2 

Výsevek:   25g/m2  

Celkové množství travního semene: 28,6 kg  

Převaha jílku vytrvalého dodává směsi její charakteristické vlastnosti: rychlý vývoj po zásevu, 

dobrou konkurenční schopnost vůči plevelům, odolnost k sešlapávání a schopnost rychlé 

regenerace po poškození. 

Směs:   univerzální parková směs s vyšším podílem jílku 

vytrvalého 

Vhodné složení: Jílek vytrvalý 2n 55%, Kostřava červená dlouze výběžkatá 15%, Kostřava 

červená krátce výběžkatá 5%, Kostřava červená trsnatá 10%, Lipnice luční 15% 

  
8.4.4 Krajinný trávník s bylinami  - sportoviště  

(plocha 3 viz výkres 04 - Vytyčovací a osazovací plán  - detail A2, B, C, D) 

 

Celková plocha:  1134 m2 

Výsevek:   5g/m2  

Celkové množství travního semene:  5,6 kg  

Směs:   krajinný trávník s bylinami  

Vhodná pro všechna stanoviště kromě extrémně suchých, zásaditých, vlhkých a zastíněných 

poloh.  

Vhodné složení: 

Trávy 98,4 %: Agrostis capillaris 5,0%, Festuca ovina duriuscula 38,4%, Festuca rubra 

commutata 15,0%, Festuca rubra rubra 15,0%, Festuca rubra trichophylla 15,0%, Lolium 

perenne 5,0%, Poa pratensis5,0%. Byliny 1,6%: Achillea millefolium 0,2%, Centaurea jacea 

0,2%, Daucus carota 0,1%, Galium verum 0,1%, Leontodon species 0,1%, Leucanthemum 

vulgare 0,3%, Lotus corniculatus 0,2%, Medicago lupulina 0,1%, Pimpinella saxifraga 0,1%, 

Plantago lanceolata 0,1%, Sanguisorba minor 0,1%. 

 

8.4.5 Luční směs 

(plocha 4 viz výkres 04 - Vytyčovací a osazovací plán  - detail A2, B, C, D) 

 

Celková plocha:  1282 m2 

Výsevek:   5g/m2  

Celkové množství travního semene:  6,4 kg  
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Směs:  bylinná směs pro biotopy dle RSM 8.1.  

Vhodné složení: 

Trávy 70%: Agrostis capillaris 5%, Festuca ovina duriuscula 20%, Festuca rubra commutata 

10%, Festuca rubra rubra 10%, Anthoxanthum odoratum 5%, Briza media 3%, Bromus mollis 

5%, Cynosurus cristatus 10%, Trisetum flavescens 2%  

Byliny 30%: Achillea millefolium 0,5%, Agrostemma githago 2%, Anthemis tinctoria 1,5%, 

Campanula patula 0,2%, Campanula rotundifolia 0,2%, Centaurea cyanus 1,5%, Centaurea 

jacea 1,5%, Crepis biennis 1,0%, Daucus carota 1,5%, Galium mollugo 1,5%, Galium verum 

0,5%, Hypericum perforatum 1,5%, Knautia arvensis 1,0%, Leontodon hispidus 0,5 %, 

Leucanthemum vulgare 1,5%, Lotus corniculatus 0,3%, Lychnis flos-cuculi 0,5%, Malva 

moschata 1,5%, Onobrychis vicifolia 1,5%, Papaver rhoeas 1,0%, Pimpinella saxifraga 1,5%, 

Salvia pratensis 2,0%, Sanguisorba minor 2,5%, Silene vulgaris 1,0 %, Tragopogon pratensis 

1,8%  

 
8.4.6 Dokončovací péče 

Hlavní úkony dokončovací péče spočívají v ošetření trávníku zavlažováním,  pokosením a 

shrabáním. Sekat začínáme v době, kdy mají rostliny alespoň 7cm výšky a dále každý další 

týden. 

 

8.4.7 Povýsadbová péče 

Kosení trávníku parkového 2x/ měsíc na výšku 4-5 cm, u krajinných trávníků intenzita kosení 1-

3x/rok (plocha č. 3 + 4) na výšku 6-10cm. 

Pro alespoň rok starý trávník je vhodná vertikutace – prořezávání trávníku, při kterém soustava 

vertikálně pracujících nožů kypří zeminu do hloubky 0,5cm a zabraňuje tak plstnatění trávníku. 

Vertikutaci je vhodné provádět na jaře nebo v létě a musí jí předcházet pokosení trávníku. 

Na podzim z trávníku shrabat listí. 

 

9. POŽADAVKY NA PROVOZ ZA ŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH , 

ENERGIÍCH, DOPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ APOD . 

Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá zásadní zvýšení požadavku na energie, 

dopravu. Stavba bude probíhat v denních hodinách. 

Pro realizaci výsadeb bude třeba zřídit dočasný prostor zařízení staveniště/ dočasnou skládku 

cca 50 m2. Tento manipulační prostor bude chráněn dočasnou oplocenkou tak a poslouží ke 

skládce materiálu (mulč, rostlinný materiál). Tento prostor lze umístit kdekoliv v řešeném území 

v prostoru mimo vzrostlou stávající zeleň. 
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10. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPAD Ů 

Musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení. Během stavby budou 

provedena všechna dostupná opatření pro snížení hlučnosti a prašnosti (plachty, kropení, 

zohlednění technologií). Veškeré stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní obytné 

domy od 6.00 do 22.00hod. 

Vzniklý odpad bude z řešeného území odstraněn dodavatelem stavby v souladu s platnou 

legislativou. 

 

Výstavba po stránce materiálové nebude mít vliv na zhoršení životního prostředí. Navržené 

stavební materiály jsou běžné, přírodního charakteru, technologické postupy standartní.  

Z hlediska zákona 185/ 2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 381/ 

2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/ 2004 Sb., budou při výstavbě produkovány následující 

odpady, které budou odstraňovány nebo využívány skládkováním /1/, recyklací nebo 

regenerací či jiným druhotným využitím /2/, odvozem do sběrného dvora /3/ anebo 

kompostováním /4/. 

 
Kód odpadu Kategorie Název druhu odpadu     Způsob nakládání 

17 01 01  O  Beton       1,2 

17 04  O  Kovy (včetně jejich slitin)    1,2 

17 05 04  O  Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky  1,2 

02 01 03      O Odpad rostlinných pletiv    4 

 
Odpady mohou být dle svého charakteru opětovně využity, recyklovány, nebo vhodným 

způsobem odstraněny. Volba konkrétního způsobu odstranění odpadu je věcí původce, za 

předpokladu dodržení ustanovení zákona č. 185/ 2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky MŽP č. 381/ 2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

Zatřídění odpadů je nutno provádět podle vlastností skutečně vzniklých odpadů, v případě 

pochybností o jejich složení je nutno zajistit provedení laboratorního rozboru. 

Je vhodné, aby investor při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních prací zakotvil ve 

smlouvách povinnost zhotovitele stavby k odstraňování odpadů. 

V průběhu provádění stavebních prací bude okolí zatíženo hlukovými imisemi zemních a 

stavebních strojů a mechanismů. Jejich poloha ani časový harmonogram nasazení nejsou 

známy, takže působení těchto zdrojů nelze zcela exaktně kvantifikovat. Pro období provádění 

stavebních prací lze využít korekci +10 dB k základním hlukovým limitům (pouze pro denní 

období). 
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11. BEZPEČNOST PRÁCE 

Všichni pracovníci musí být před započetím prací prokazatelně poučeni o bezpečnosti práce. 

Při všech stavebních pracích je nutno dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy, 

zejména vyhl. ČÚBP, ČBU č. 324/1990 Sb. a další. 

 

V průběhu realizace je nutné zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování navazujících 

komunikací a chodníků. Musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce a technických 

zařízení.  

 

12. FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU  

 

Obr. 11, 12 - Předprostor ZŠ – centrální prostor městysu, zdroj: vlastní fotodokumentace 
 

Obr. 13, 14 - Okolí školní jídelny a ZŠ – centrální prostor městysu, zdroj: vlastní fotodokumentace 
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Obr. 15, 16, 17, 18 - Centrální prostor městysu, zdroj: vlastní fotodokumentace 
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13. VIZUALIZACE NAVRHOVANÉHO STAVU  

Obr. 19 - Centrální prostor obce s výsadbami růží a živého tvarovaného plotu 

Obr. 20 - Výsadby třezalek a soliterních lip před ZŠ 



35 
 

Obr. 21 - Hlavní vstup ZŠ s výsadbou šeříků a soliterního stromu 

Obr. 22 - Dětské hřiště s výsadbou volně rostoucího živého plotu

 


