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1. Identifikační údaje
Název akce:

Vohančice – Protierozní opatření v tratích Haltýře a Skalka

Objednatel:

Obec Vohančice, Vohančice 29,
666 01 Tišnov

Projektant:

Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o., Ponávka 185/2, 602 00 Brno
zapsána Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 5462
zastoupená: jednatelkou Ing. Janou Janíkovou
ve věcech technických: Ing. Janou Janíkovou
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Ing. Denisa Hrubanová, Ph.D., Ing. Jana Janíková

Stupeň:

společné povolení
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Zodp. projektant:

Ing. Jana Janíková, číslo autorizace u ČKA 01 357

Místo stavby:

k.ú. 784419 Vohančice

2. Přehled výchozích podkladů
Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:
- digitální katastrální mapa, cuzk.cz,
- geodetické zaměření terénu – poskytnuté zadavatelem, 09/2019,
- Územní studie Vohančice, lokalita Z12 Haltýře, archislužba.cz, Ing. arch. Lukáš Pecka,
PhD, 09/2019,
- zákres situace stávajícího stavu – z terénního průzkumu v srpnu a září 2019,
- inventarizace dřevin – z terénního průzkumu v září 2019,
- biologické hodnocení – RNDr. Ondřej Konvička, Kúty 1959, 760 01 Zlín, 09/2019,
- Posouzení dešťových vod – vsakování, Ing. Eva Patočková, 11/2019,

- Závěrečná zpráva o výsledcích hydrogeologického posouzení provedeného za účelem
vyjádření k návrhu likvidace dešťových vod zasakováním do nesaturované zóny
horninového prostředí, Ing. Albert Kmeť, GEON, s.r.o., 10/2019,
- konzultace se zadavatelem.
- katastr nemovitostí cuzk.cz, zastoupené parcely: 784419 k.ú. Vohančice
č.

k.ú.

p.č.

druh pozemku

způsob
využití

1

784419

277/1

orná půda

ZPF

95 315

2

784419

278/1

orná půda

ZPF

119 406

3

784419

278/5

ostatní plocha

4

784419

297/1

orná půda

ZPF

111 281

5

784419

283

orná půda

ZPF

5 631

jiná plocha

způsob
ochrany

-

výměra
m2

4 451

vlastník

Obec Vohančice, č.p.
29, 666 01 Vohančice
Obec Vohančice, č.p.
29, 666 01 Vohančice
Obec Vohančice, č.p.
29, 666 01 Vohančice
Obec Vohančice, č.p.
29, 666 01 Vohančice
Majzlíková Eva, č.p. 4,
666 01 Vohančice

- Územní plán Vohančice, Jarmila Haluzová, Ateliér PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00
Brno, Brno 08/2014:
Plochy zemědělské - NZ: Plochy s přírodními a terénními podmínkami pro zemědělskou
výrobu, u které není produkční funkce limitována jinými funkcemi – orná půda, louky,
pastviny, zahrady, sady. Řešení územního plánu vymezuje plochy s převažujícím
produkčním charakterem, které jsou stabilizovány. Výjimku tvoří plochy, které jsou
navrženy pro rozvoj sídla. Krajinu obce je třeba nejen chránit před výraznými zásahy, ale i
dále udržovat a kultivovat. Podmínky pro ochranu ZPF jsou zejména:
- při hospodaření na ZPF uplatňovat ekologické zásady,
- snižovat podíl orné půdy na erozí ohrožených pozemcích např. zatravněním, výsadbou
sadů.
Využíváním produkční krajiny nesmí být výrazně měněn krajinný ráz a vhodnými
opatřeními bránit odtoku vod z území a rovněž vodní a větrné erozi. Dále je nutno bránit
krajinný ráz před civilizačními dominantami, které lze umísťovat výjimečně s přihlédnutím
k dálkovým pohledům. Se souhlasem orgánu životního prostředí je možné povolovat
změny kultur zemědělské půdy s přihlédnutím k okolní krajině.
Plochy krajinné zeleně – NK: Území je tvořeno nezastavěnou krajinou s prvky
rozptýlené krajinné zeleně a částmi přírodních neplodných ploch, protierozní funkce. V ÚP
je navržena plocha krajinné zeleně na parcele ostatní plochy na svahu severně od obce.
Plocha bude působit současně jako protierozní opatření. Podmínky využití území:
- zachování ekologické rovnováhy
- zachování krajinného rázu
- zamezení erozních účinků
3. Popis a posouzení výchozího stavu, dendrologie, fytocenologie
Řešené území se nachází v severní části extravilánu v katastrálním území obce
Vohančice v místní trati Haltýře a Skalka v terénu svažujícím se v pozvolném spádu směrem

k zastavěnému území obce. Lokalita se nachází ve volné krajině, mimo zastavěné a
zastavitelné území, v současnosti obhospodařované jako pole, je vymezená lesními
okrajovými porosty a vnitřně členěná dvěma cestami – polní cesta v majetku obce
Vohančice, p.č. 335/1 ostatní plocha – ostatní komunikace a spojovací komunikace III/37912
Vohančice - Závist. Součástí řešeného území je zatravněná plocha rekultivované skládky
stavebního odpadu, která vytváří terénní rovinaté návrší s travinobylinným pokryvem a místy
poškozenou výsadbou stromů. Z druhového složení se zde vyskytují nejčastěji javor mléč
(Acer platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus), bříza bělokorá (Betula pendula), jeřáb
prostřední (Sorbus intermedia), buk lesní (Fagus sylvatica). V doprovodném pásu podél polní
cesty se vyskytují rozvolněné keřové porosty s převahou náletu růže šípkové (Rosa canina).
Lokalita navazuje ve svém dolním okraji na zpracovanou studii zástavby „Územní studie
Vohančice, Lokalita Z 12 – Haltýře“.
4. Zdůvodnění potřeby realizace opatření
Navrhované úpravy jsou protierozním opatřením, které formou terénních a
vegetačních úprav vytvoří terénní modelaci, zmírňující současnou konfiguraci terénu a
přispěje tak ke snížení půdní eroze a zlepšení krajinné retence a zásaku přívalových
dešťových srážek v řešeném území. Terénní úpravy doplňují liniové výsadby ovocných
stromů, které místy roztroušeně doplňují bodové výsadby keřů v pásu terénních modelací.
Ve středové části území podpoří retenci krajiny výsadba ovocného sadu. Protierozní pás
současně propojuje dva protilehlé lesní celky a vytvoří tak formu interakčního prvku ve volné
zemědělské krajině, který poskytne možnost úkrytu a potravy živočichům, kteří najdou
zázemí také v nově umístěných navršených kamenech a hmyzích domcích. Zatravněné pásy
také zvýší druhovou rozmanitost travinobylinných krytů.
5. Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření
V průběhu realizace terénních úprav bude provedena skrývka stávající vrstvy ornice,
která bude následně znovu umístěna do horních vrstev nových terénních modelací.
Protierozní pásy budou následně zatravněny druhově pestrou travinobylinnou směsí, která
zvýší retenci vody v krajině. U stávajících dřevin budou provedena opatření k zapěstování a
zlepšení jejich perspektivy na stanovišti. Stávající suché dřeviny budou odstraněny.
Práce budou organizovány tak, aby nedošlo k ohrožení místních druhů živočichů a
nebude výrazně poškozen stávající travinobylinný pokryv. Toto bude docíleno a
minimalizováno vhodnou organizací práce a přesunem hmot po staveništi.
Stavba nebude mít škodlivý vliv na biotopy živočišných druhů. Etapizace opatření,
záchranné transfery organismů ani vytváření dočasných záchranných refugií nejsou při
realizaci výsadeb vegetačních prvků předpokládána.
6. Návaznost na jiná opatření
Současný návrh začleňuje stávající rekultivovanou skládku do systému protierozních
opatření. Navržený protierozní pás vytvoří formu interakčního prvku propojující stávající
krajinné lesní části. V obci Vohančice jsou komplexně plánována opatření, která vedou ke

zlepšení retence volné krajiny a k úpravě nových veřejných prostranství obce. V obci jsou
současně řešena rozsáhlá zatravnění na navazujících parcelách, dále zatravnění v pásech
podél pěších komunikací a úprava nové liniová parkově upravené plochy. Nově navrhovaná
studie zástavby v trati Haltýře řeší již zastavěnost s ohledem na začlenění zeleně do
prostranství.
V okolních katastrálních územích byla zpracována studie systému sídelní zeleně
(město Tišnov), která vymezuje stávající a doporučuje nové plochy zeleně v zastavěném i
mimo zastavěné území, na které navrhovaná zeleň z katastru Vohančice naváže.
7. Návrh řešení
7.1 Kácení dřevin, návrh na opatření
Terénní hodnocení bylo provedeno v měsíci červenci a září 2019, zákres byl
proveden do katastrální mapy s výškovým zaměřením terénu.
Dřeviny byly identifikovány na svém stanovišti a zaznamenány do mapového
podkladu s upřesněním polohy nad leteckým snímkem. Číslo dřeviny na mapě odpovídá
číslu dřeviny, skupiny nebo porostu dřevin v tabulkové části.
Stromy byly zakresleny značkou a průmětem koruny, barevně je odlišena sadovnická
hodnota. Dřeviny a skupiny dřevin určené k odstranění jsou ve výkresové části označeny
červeným číslem z důvodu provozní bezpečnosti. Růžovým číslem jsou označeny dřeviny
k přesazení na místo vyznačené v rámci řešené lokality.
Popis jednotlivých dřevin je detailně uveden v tabulkové příloze této dokumentace
včetně dendrometrických údajů.
U dřevin byl měřen průměr kmene lesnickou průměrkou, obvod byl dopočítán. Průměr
koruny byl zjištěn měřením v nejširším a nejužším směru, obě hodnoty byly zprůměrovány.
Výška stromů byla změřena digitálním výškoměrem Haglof ECII-D.
V tabulkové části inventarizace jsou uvedeny následující údaje:
- pořadové číslo – číslo dřeviny ve výkrese i v tabulce od 1 - x
- název taxonu latinský – název taxonu latinský
- obvod kmene v cm ve výšce 1300 mm nad terénem
- průměr kmene v cm ve výšce 1300 mm nad terénem
- průměr kmene na řezné ploše pařezu v cm
- výška taxonu v metrech
- výška / šířka koruny v metrech
- věková kategorie dřeviny
- vitalita (fyziologická, životaschopnost, Pejchal 1995) je závislá na stáří dřeviny, ovlivněna
genetickou výbavou, abiotickými, biotickými a antropogenními faktory prostředí, dána
druhem a intenzitou procesů fyziologických, podrobné hodnocení uvedeno v samostatné
příloze v tabulkové části v rozmezí bodů 0 - 4:
0
optimální
1
mírně snížená
2
středně snížená
3
silně snížená
4
žádná

- stabilita (Pejchal 1995) podrobné hodnocení uvedeno v samostatné příloze v tabulkové
části v rozmezí bodů 0 – 3:
0
optimální
1
snížená
2
silně snížená
3
žádná
- sadovnická hodnota (hodnocení růstových kvalit dřevin, bonifikace 1-5 bodů, Machovec, l976):
5 dřeviny absolutně zdravé, dokonale zavětvené, typického tvaru a vzhledu, s
dlouhodobým výhledem existence (nezbytně nutno počítat s jejich zachováním),
4 dřeviny zdravé typického tvaru, jen nevýznamně narušené, s výrazným předpokladem
dlouhodobého a kvalitního vývoje (nemělo by dojít k jejich likvidaci),
3 dřeviny zdravé, jen nepodstatně poškozené, tvarově se mohou lišit od příslušného typu, i
od spodu výrazně vyvětvené, s předpokladem dobrého obrůstání nebo pokud holé
kmeny nejsou závadou vzhledu, perspektivní mladé dřeviny dosud nedostatečně
vyvinuté, vždy s dlouhodobým výhledem existence (dřeviny tvořící základní sadovnický
materiál),
2 dřeviny značně poškozené, vysoko vyvětvené bez předpokladu dobrého obrůstání, velmi
staré, málo vitální, výrazně prosychající nebo lišící se od typického tvaru původního
druhu, s omezeným předpokladem dalšího vývoje, i nově dosazené nekvalitní stromy s
nedostatečně zapěstovanou nebo téměř žádnou korunou (postupné odstranění
z porostů),
1 dřeviny zdravotně velmi poškozené, ohrožující ostatní, odumírající, hrozící zřícením,
předpoklady dalšího vývoje jsou minimální (odstranit v co nejkratší době),
0

dřevina suchá.

- perspektiva: a – dlouhodobá, b - krátkodobá, c - neperspektivní
- dlouhověkost – schopnost dřeviny uspokojivě růst, vyvíjet se a udržovat základní
prostorové proporce a vlastnosti druhu na daném stanovišti v dlouhodobém vývoji
(kategorie 1 – 3, Kolařík 1994):
1
krátkověké dřeviny – do 100 let (do 50 velmi krátkověké)
2
středněvěké dřeviny – 100 – 200 let
3
dlouhověké dřeviny – 200 – 500 let (nad 500 let velmi dlouhověké)
- stanoviště dřeviny
1 – rovina-svah do 1:5

2 – svah od 1:5 do 1:2

3 – svah od 1:2 do 1:1

- kořeny, báze kmene, kmen – poškození případně stav dřeviny v této části
- poznámka – vyhodnocení stavu dřeviny
- návrh na opatření – doporučená pěstební opatření, doporučený zásah
- naléhavost opatření:
●
naléhavý zásah, havarijní stav
2
1

○

střední naléhavost, výhled

0

-

nízká naléhavost, bez opatření

Návrhy pěstebních opatření:
Výchovný řez dřeviny – zapěstování koruny: 1, 2, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25,
26, 27 = 16 ks
Oprava kotvení a ochrany kmene dřeviny č.:
8, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 = 8 ks
Přesadit dřeviny č.: 28, 29 = 2 ks
Dřeviny budou přesazeny v rámci řešeného území na vyznačené místo ve výkresové části.
Pro návrh pěstebních opatření byly vybrány dřeviny, které tento zásah vyžadují.
Zásahy budou provedeny dle Standardu AOPK:
Výchovný řez:
Cílem je podpoření charakteristické architektury a tvaru koruny, který je typický pro daný
druh či kultivar a dává předpoklad vytvoření zdravé, vitální, funkční a stabilní koruny v období
dospělosti stromu.
Podpora role terminálního výhonu se provádí odstraňováním, eventuálně zakracováním
bočních konkurenčních výhonů. Odstraňované jsou strukturálně nevhodné větve či výhony
(například s tlakovým větvením, vyrůstající v přeslenech), větve mechanicky poškozené,
rostoucí směrem k překážce. Při zakracování postranních větví či výhonů je veden řez na
pupen nebo na postranní větev či výhon. Nasazení koruny je postupně zvyšováno, až je
dosaženo potřebného průjezdního či průchozího profilu u stromů, kde je to vzhledem k jejich
umístění nutné případně žádoucí. Naopak u stromů rostoucích ve volné krajině, parcích a
místech, kde to jejich stanovištní podmínky umožňují, se spodní větve zbytečně
neodstraňují. Při zvyšování nasazení koruny pro dosažení průjezdního či průchozího profilu
je třeba udržovat poměr mezi délkou kmene a korunky maximálně 3:2. V rámci jednoho
zákroku se u listnatých stromů obvykle odstraňuje v období vegetace maximálně 30%, v
bezlistém stavu maximálně 50% objemu asimilačního aparátu. Interval jednotlivých zásahů
je v případě výchovného řezu obvykle 2-3 roky, v opodstatněných případech až 5 let.
Bude provedena předepsaná ochrana zachovaných dřevin.
K odstranění z důvodů provozně bezpečnostních jsou navrženy dřeviny:
Solitérní dřeviny s Ø kmene do 10 cm č.:
3 (0,5 m2), 7 (0,5 m2), 18 (0,5 m2), 24 (0,8 m2) = 4 ks (2,3 m2)
K odstranění jsou navrženy dřeviny uvedené v tabulkové části:
poř.
čís.

název taxonu
latinský

obvod kmene/
výměra

Ø kmene

(cm / m2)

(cm)

Ø kmene na řezné
ploše pařezu
výměra ke kácení
(cm / m2)

rozhodnutí o
povolení kácení
vyžaduje/
nevyžaduje

3

Acer platanoides

-

-

0,5 m2

nevyžaduje

7

Acer platanoides

-

-

0,5 m2

nevyžaduje

18

Betula pendula

6

2

0,5 m2

nevyžaduje

24

Betula pendula

6

2

0,8 m2

nevyžaduje

7.2 Biologické hodnocení lokality:
Dendrologické hodnocení území je uvedeno v tabulkách inventarizace.
Fytocenologické hodnocení lokality: bylinné patro - zastoupení druhů:
třezalka tečkovaná

Hypericum perforatum

čekanka obecná

Cichorium intybus

třtina křovištní

Calamagrostis epigejos

vratič obecný

Tanacetum vulgare

řebříček obecný

Achillea millefolium

jitrocel kopinatý

Plantago lanceolata

jitrocel větší

Plantago major

mochna husí

Argentina anserina

pelyněk černobýl

Artemisia vulgaris

pcháč rolní

Cirsium arvense

svízel syřišťový

Galium verum

svízel přítula

Galium aparine

kostival lékařský

Symphytum officinale

svlačec rolní

Convolvulus arvensis

štětka soukenická

Dipsacus sativus

tolice dětelová

Medicago lupulina

pampeliška lékařská

Taraxacum officinale

lnice obecná

Linaria vulgaris

locika kompasová

Lactuca serriola

ostružiník

Rubus sp.

hluchavka nachová

Lamium purpureum

lebeda rozkladitá

Atriplex patula

kozí brada luční

Tragopogon pratensis

heřmánkovec nevonný

Tripleurospermum inodorum

rmen rolní

Anthemis arvensis

sléz přehlížený

Malva neglecta

lopuch větší

Arctium lappa

štírovník růžkatý

Lotus corniculatus

chrpa luční

Centaurea jacea

hrachor lecha jarní

Lathyrus vernus

knotovka bílá

Silene latifolia

pilát lékařský

Anchusa officinalis

komonice lékařská

Melilotus officinalis

šťovík tupolistý

Rumex obtusifolius

jestřábník

Hieracium sp.

růže šípková

Rosa canina

7.3 Návrh protierozních opatření
Navržená protierozní opatření budou vytvořena formou terénního pásu z urovnané
uhutněné zeminy, která bude navršena do výšky max. 1,5 m nad původní terén a
sesvahována v pozvolném spádu k výšce původního terénu. Zemina bude zajištěna
z dodaných zdrojů. Příčný spád se odvíjí od šíře pásu vyznačeného dle výkresové části,
který bude proveden v rozmezí šíře 5 - 8 m. Před zahájením terénních úprav bude
provedena skrývka horních vrstev ornice, která bude následně znovu umístěna do vegetační
vrstvy terénních úprav. Ve vyznačených úsecích nad terénním navršením budou provedeny
terénní modelace s mělkým zahloubením s příčným mírným sklonem den průlehů v rozmezí
2 - 9,2 % dle výkresové části. Zemina z odkopů bude přerovnána v linii navršeného pásu.
Ve vyznačených částech bude v místech sníženin do horních vrstev zeminy přimíchána
hutněná štěrková složka ve vrstvě 20 cm k zajištění plynulého drenážního zásaku
přívalových dešťových srážek. V místě dna průlehů bude založen štěrkový trávník. Po celém
návrší terénního pásu bude proveden liniový zásakový pás v šíři 3 m s vrstvou štěrkového
trávníku, který bude proveden v příčném spádu 2 %.
Štěrkový trávník bude založen z vrstvy štěrku frakce 0 - 45 mm o mocnosti 20 cm
s přimícháním humózních složek zeminy v poměru 70 % štěrkových složek a 30 % zeminy
s přimícháním travní směsi ve výsevním množství 30 g na m2 do horní vegetační vrstvy.
Substrát bude promíchán v míchačce za vlhka a bude hutněn válcem. Založený štěrkový
trávník bude ponechán cca 3 měsíce bez zátěže a bude v tomto období zavlažován v rámci
údržby v množství 20 l/m2. Pro výsev bude použita stejná travinobylinná směs jako na
celkové zatravnění okolních upravených terénních modelací celého protierozního pásu.
Plochy budou následně pravidelně sekány v četnosti 1 – 3 x / rok.
Ve středové části vymezené komunikacemi bude proveden zatravněný protierozní
vsakovací průleh – rýha dle ČSN 759010 (dle zpracovaného Posouzení dešťových vod –
vsakování, Ing. Patočková, 2019) se zahloubenou štěrkovou výplní frakce 16-32 mm
s odstraněním jemných částic proplachem o mocnosti vrstvy hloubky 1,5 m nad kterou bude
navíc provedena vrstva štěrkového trávníku se štěrkovou složkou ve vrstvě 20 cm.
Zemina bude v rámci terénních úprav uhutněna. Zatravnění travinobylinným krytem
bude provedeno v rámci navazujících vegetačních úprav. Jako protierozní opatření bude
vysazen také pravidelný rastr stromů se zatravněným podrostem, který je vklíněn mezi
dvěma cestami ve středové části pásu pod terénní modelací v blízkosti rekultivované
skládky.
V rámci úprav budou na třech místech vyznačených ve výkresové části umístěny
navršené skupiny kamenů, které budou sloužit jako úkryt pro ještěrky a drobné plazy.
K podpoření využití druhově pestrých travinobylinných krytů budou rozmístěny na třech
místech dle výkresové části hmyzí domky se stříškou s dostatečným přesahem, aby byly
materiály kryty před dešťovými srážkami. Hmyzí domky budou velikosti š 1 x 0,5 x v 1,2 m
s různorodým množstvím použitých materiálů. Pro výplň budou použity např. stébla rákosu,
dřevo s vyvrtanými otvory různých rozměrů, cihly s vyvrtanými otvory nebo větvičky černého
bezu.
Technologie založení valu - Ing. Albert Kmeť, GEON, s.r.o.
Založení valu bude provedeno dle návrhu hydrogeologa (Ing. Albert Kmeť, GEON, s.r.o.)
s ohledem na dokumentaci „Vohančice-Protierozní opatření v tratích Haltýře a Skalka,
Posouzení dešťových vod - vsakování (Ing. Eva Patočková):

V případě budování ochranného valu je nutné postupovat v souladu s ČSN 752410 – Malé
vodní nádrže. Vzhledem k charakteru zemin na lokalitě je nutno dbát při budování tělesa valu
na zavázání do podloží – těsnící zavazující zámek minimálně 0,5 m pod úroveň terénu a
dále na postup budování tělesa valu – navážení a hutnění vhodnou zeminou dle výše
uvedené normy. Jednotlivé vrstvy je nutno navážet až na předchozí zhutněnou vrstvu, jejíž
povrch musí být urovnaný, ne však příliš vyschlý nebo hladký, aby bylo zaručeno dostatečné
spojení obou vrstev a netvořily se předpoklady pro výskyt průsakových cest. Je nutno
zachovat podmínku, aby postup výstavby a technologie budování hráze byl v souladu
s klimatickými a lokálními podmínkami a zvláště pak nepoužívat zeminu vodonasycennou,
přemrzlou a přeschlou. Z hlediska únosnosti zemin v prostoru hráze se tato pohybuje
vzhledem ke konzistenci zemin v rozmezí cca 150-200 kPa. Při řešení stability podloží je
nutno uvažovat, že jílovité zeminy v podloží násypu nebudou stačit tak rychle konsolidovat,
jako probíhá stavba násypu, a konsolidace bude probíhat dlouhodobě.
Všechen materiál v tělese hráze musí být hutněn u soudržných zemin minimálně na 95 %
maximální objemové hmotnosti sušiny podle standardní Proctorovy zkoušky.
Doporučené sklony svahů valu:

Návodní

1 : 3,0

Vzdušní

1 : 2,0

Sklony dočasných násypů by se podle druhu použitého materiálu a výšky svahu měly
pohybovat v rozmezí 1 : 2 až 1 : 3. V průběhu výstavby je nutno dbát na provádění
kontrolních zkoušek zemin z místa těžby a dále kontrolu zhutnění zemin ve smyslu ČSN 72
1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Z hlediska použití odtěžených zemin v zájmovém
prostoru pro konstrukci homogenní zemní hráze lze tyto zeminy posoudit převážně jako
vhodné za výše uvedených podmínek.
Bylo by vhodné předpokládat, že hloubka vlastní základové spáry valu bude
upřesněna na základě skutečných geologických poměrů zjištěných při výstavbě za účasti
geologa a projektanta. Jedná se především o konstrukci těsnícího zámku, případně
například k možným průběhům drenáží v prostoru založení. Rovněž vlastní realizace
doporučujeme provádět za úzké spolupráce s projektantem a geologem. Při vlastním
budování je nutno dbát na stejnorodost použité zeminy a postup hutnění, aby se zamezilo
výskytu pracovních ploch. Odtěženou humózní zeminu nelze použít jako těsnící ani
konstrukční zeminu.
Při dodržení výše uvedených opatření bude zajištěna stabilita tělesa valu, kdy tento závěr je
podmíněn výše uvedenými podmínkami.
7.4 Návrh výsadeb
Podél průběžné linie protierozního pásu jsou navrženy výsadby alejových ovocných
stromů, které jsou doplněny bodovými a plošnými výsadbami listnatých keřostromů a keřů
přirozené domácí druhové skladby s rozvolněným sponem v místech průlehů a svahu
liniového navršení. Z druhového složení jsou navrženy výsadby hrušně obecné, které střídají
linie ovocných kultivarů třešně ptačí. Ve středové části bude pod protierozním valem založen
sad výsadbou višní v pravidelném sponu 9 x 12 m dle výsadbových os výkresové části.
Zvolené kultivary jsou navrženy dle nadmořské výšky a vzájemné sprašnosti. V blízkosti

rekultivované stávající skládky budou vysazeny solitérní skupiny dubu zimního a letního,
které propojí krajinnou koncepci se stávajícími jírovci u zastavení božích muk.
Stávající travinobylinný kryt v prostoru rekultivované skládky bude udržován
mozaikovým etapizovaným kosením ve vyznačených úsecích, které budou vytvářet prostory
pásů a ploch, které umožní jednodušší prostupnost území pro živočichy a jejich průběžné
přemísťování.
V lokalitě podél protierozních úprav dle výkresové části bude provedeno zatravnění,
kde bude použita směs mezofytní krajinné louky. Zatravnění protierozního pásu bude
provedeno po ukončených terénních modelacích výsevem travinobylinné směsi na předem
připravenou půdu upravenou frézováním a uhrabáním. Výsev travinobylinného osiva bude
zaválen.
Bude použito osivo s druhově pestrou travinobylinnou směsí – krajinnou loukou, která
obsahuje 29 rostlinných druhů s převahou druhů Bromus erectus a Festuca rupicola. Jedná
se o směs přírodního charakteru, která je vhodná pro použití v krajině i pro pícní účely
v mezofytních až sušších stanovištních podmínkách v druhovém složení:
trávy 85 %: tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 4%, ovsík vyvýšený (Arrhenatherum
elatior) 3%, sveřep vzpřímený (Bromus erectus) 30%, kostřava žlábkatá (Festuca rupicola)
10%, kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 3%, kostřava červená dlouze
výběžkatá (Festuca rubra rubra) 14%, kostřava luční (Festuca pratensis) 8%, lipnice
luční (Poa pratensis) 10%, trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) 3%
byliny 10 %: bukvice lékařská (Betonica officinalis) 1,2%, zvonek klubkatý (Campanula
glomerata) 0,2%, chrpa luční (Centaurea jacea) 0,5%, chrpa čekánek (Centaurea scabiosa)
0,2%, hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum) 0,7%, tužebník obecný (Filipendula
vulgaris) 0,1%, svízel bílý (Galium album) 0,5%, svízel syřišťový (Galium verum)
0,3%, třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 0,8%, chrastavec rolní (Knautia arvensis)
0,9%, máchelka srstnatá (Leontodon hispidus) 0,4%, kopretina bílá (Leucanthemum vulgare)
1,7%, jitrocel prostřední (Plantago media) 0,2%, černohlávek obecný (Prunella vulgaris)
0,4%, šalvěj luční (Salvia pratensis) 1,5%, šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) 0,4%
jeteloviny 5 %: úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 1,3%, štírovník růžkatý (Lotus
corniculatus) 1,5%, vičenec ligrus (Onobrychis vicifolia) 2%, jetel luční (Trifolium pratense)
0,2%
Bude proveden výsevek: 4-5 g/m2
Po vzejití trav a bylin bude plocha zatravněných úprav pokosena. Následná péče bude
prováděna mozaikovým etapizovaným kosením v intervalech 1 – 2 x ročně.
Stromy budou vysazeny dle osazovacího plánu. U keřů se předpokládá mimo vysazené
jedince následné pozvolné šíření přímo na lokalitě.
Seznam rostlinného materiálu:
latinský název

1

LISTNATÉ STROMY
Quercus petraea

český název

dub zimní

počet
(ks)

3

latinský název

český název

počet
(ks)

2

Quercus robur

dub letní

3

Pyrus communis ´Solanka´ (sprašnost s
Pyrus com. Konference´)

hrušeň obecná

11

4

Pyrus communis ´Konference´ (sprašnost s
Pyrus com. ´Clappova´)

hrušeň obecná

7

5

Pyrus communis ´Clappova´ (sprašnost s
Pyrus com. ´Konference´)

hrušeň obecná

3

6

Prunus avium ´Hedelfingenská´ (sprašnost
s Prunus avium ´Granát´)

třešeň ptačí

12

7

Prunus avium ´Granát´ (sprašnost s Prunus
avium ´Hedelfingenská´)

třešeň ptačí

9

8

Prunus cerasus ´Amarelka královská´
(částečně samosprašná, sprašnost s
Prunus cerasus ´Morela pozdní´)

višeň obecná

11

9a

Prunus cerasus ´Španělská´ (sprašnost s
Prunus cerasus ´Amarelka královská´)

višeň obecná

2

9b

Prunus cerasus ´Morela pozdní´
(samosprašná)

višeň obecná

4

2

LISTNATÉ KEŘE
10

Cornus mas

dřín obecný

11

Ligustrum vulgare

ptačí zob obecný

12

Rosa canina

růže šípková

11

13

Swida sanguinea

svída krvavá

3

14

Viburnum lantana

kalina tušalaj

6

15

Rosa pimpinellifolia

růže bedrníkolistá

16

Prunus spinosa

trnka obecná

23
5

32
6

Stromy budou vysazeny do jam bez výměny půdy. Rastr stromů bude před výsadbou
vytyčen a odsouhlasen. Budou vysazeny stromy ovocné i autochtonní krajinné druhy.
Ovocné stromy budou vysazeny jako vysokokmeny 160 KM OK 10-12 cm s balem,
autochtonní krajinné druhy stromů jako alejové s OK 10-12 s balem (viz. Specifikace), do jam
min. velikosti průměru či délky hrany 0,7 m a hloubky 0,4 m. Před výsadbou budou
odstraněny nebo zakráceny zaschlé a poškozené kořeny. Dřeviny budou vysazeny do
hloubky bez rizika obnažení kořenového krčku po sednutí zeminy. Budou ukotveny třemi kůly
délky 3 m z kulatiny průměru 80 mm, zatlučenými do 0,5 m do dna jámy, kůly se špicí a
fazetou, spojené příčkami z půlené kulatiny průměru 80 mm délky 0,5 m, kotvení bude
provedeno kotevními úvazky tak, aby horní část byla minimálně 0,1 m pod nejníže
postavenou větví korunky. Kmeny budou obaleny rákosovou rohoží. Kolem kmenů stromů
bude provedeno mulčování drcenou tříděnou borkou v tl. 80 mm v průměru kořenové mísy 1
m. Kolem kůlů bude upevněna ochrana z drátěného pletiva proti okusu výšky 180 cm.
Ochranný plášť bude upevněn tak, aby nemohl být vyzdvižen zvěří. Ochrana proti okusu

musí u stromů zůstat na stanovišti min. 10 let.
Do jam všech vysazovaných stromů bude přimíchán do vykopané půdy půdní kondicionér hydrogel, v množství 1,5 kg zásypové zeminy na výsadbovou jámu. Půdní kondicionér je
určený ke zvýšení vodní a živné kapacity půd a růstových médií, ke zlepšení jejich struktury,
provzdušnění a výkonu, s vyváženým složením více jak 20 různých složek, založených na
akrylamidových a akrylických kyselinách kopolymerů s draselnými a amonnými solemi. Jde o
vyváženou směs rozpustných postupně se uvolňujících a syntetických dusíkatých hnojiv,
růstových prekurzorů a vulkanické horniny. Kondicionér podporuje rozvoj kořenů, růst rostlin
a zároveň snižuje potřebu zavlažování až o 50 %. Půdní kondicionér musí být rovnoměrně
promíchán se zeminou nebo substrátem v celé kořenové zóně. Kondicionér je předepsán
vzhledem k horšícím se klimatickým podmínkám s nedostatkem srážek během vegetačního
období v dané oblasti.
Při výsadbě bude po obvodu kořenového systému aplikováno zásobní tabletové hnojivo
(tablety á 10 gr v počtu 5 ks/strom). Bude použito pomalu rozpustné hnojivo s obsahem
močovino-formaldehydového kondenzátu (ureaformu) a fosforečnanů draselno-hořečnatých,
ve vodě málo rozpustných sloučenin. Tento druh hnojiva je označován jako hnojiva
s pozvolným uvolňováním, s poměrem hlavních živin N, P, K a Mg - 17,5-17,5-10-9.
Po výsadbě budou rostliny zality – počítá se čtyřmi zálivkami vždy 60 litrech/strom.
Je nutné počítat s intenzivní následnou péčí po dobu tří let ve formě zálivek, kontroly
úvazků, oplocení kmene a výchovného řezu stromů. Ovocné stromy budou řezány v plném
počtu každý rok. Péče o výsadby pro zajištění udržitelnosti investice však musí trvat do 10 let
od ukončení realizace projektu včetně následné péče.
U výsadeb stromů je třeba dodržovat zásady pro úspěšné zakládání stromové zeleně
a její následné údržby:




realizaci sadových úprav bude provádět odborná firma,
výsadbové jámy budou vykopány ve stanovené velikosti,
kotvení stromů bude provedeno kůly (průměr kůlů 8 cm) ze dna jámy a jejich vyvázání
bude provedeno do 10 cm pod nasazením koruny,



kmeny budou chráněny proti okusu,



budou vysazeny kvalitní školkařské výpěstky s tvarem koruny odpovídající danému
taxonu, se zemním balem, bez mechanického poškození kmenů a hlavních kořenů,



po výsadbě budou dřeviny zality,



v prvních třech letech po výsadbě bude prováděna pravidelná zálivka, zvláště v suchém
období,



kůly budou ponechány minimálně 5 let po výsadbě, průběžně budou kontrolovány
úvazky, je třeba odstraňovat výmladky, odplevelovat výsadbové mísy, provádět revize
vývoje korun.
Pro výsadbu bude použito školkařského materiálu v navržených velikostních třídách.

Keře budou vysazeny jako kontejnerované v předepsané velikosti do jamek bez
výměny půdy. Při výsadbě bude aplikováno zásobní tabletové hnojivo v množství 1 tableta /
1 kus keře. Výsadby budou mulčovány drcenou tříděnou borkou v tl. vrstvy 8 cm, solitérní
keře a keřostromy budou mít založenu výsadbovou mísu průměru 1 m. Po výsadbě budou

keře zality – 20 litrů/1 m2 a kus u solitérního keře, ve čtyřech následných zálivkách. Proti
okusu budou keře ošetřeny plůtkem z drátěného pletiva pozinkovaného, výšky 1 m a to jak
keře solitérně vysazené, tak skupiny keřů – tyto budou oploceny po obvodě skupiny.
8. Návrh následné péče po dobu 3 let
Po dobu 3 let po výsadbě je třeba dodržet zejména následující předpoklady:
8.1 Výchovný řez vysazených stromů:
- u všech stromů bude během prvních třech let prováděn výchovný řez po výsadbě.
8.2 Znovuuvázání stromů ke kůlu, oprava kotvení, náhrada poškozených kůlů:
- v průběhu tří let bude prováděna kontrola kotvení a jeho obnova (obnova kůlů a
úvazků, znovuuvázání dřeviny ke kůlu), předpokládaný počet nahrazovaných dřevin je
30 % z celkového počtu/rok,
- průběžně bude prováděna revizi stavu úvazků (zařezávání), rohoží proti okusu a
pletiva proti okusu.
8.3 Zalití rostlin vodou:
- 1. rok po výsadbě: počítá se se zálivkami v období duben až září,
stromy budou zality 60 l/ks x 10 zálivek/období,
keře budou zality 20 l/m2 x 10 zálivek/období,
- 2. rok po výsadbě: počítá se se zálivkami v období duben až září,
stromy budou zality 60 l/ks x 8 zálivek/období,
keře budou zality 20 l/m2 x 8 zálivek/období,
- 3. rok po výsadbě: počítá se v období duben až září,
stromy budou zality 60 l/ks x 8 zálivek/období,
keře budou zality 20 l/m2 x 8 zálivek/období.
Počet zálivek byl zvolen vzhledem k místním klimatickým podmínkám. V případě
potřeby budou další zálivky prováděny ze zdrojů investora. Po ukončení následné
péče bude třeba zálivky opakovat dle potřeby.
8.4 Pokosení trávníku:
- bude prováděno 1-2 x do roka – jde o proces vytvoření cílového společenstva na
lokalitě.
9. Návrh péče po dobu udržitelnosti
9.1 Péče o stromy:
- u ovocných stromů bude kotvení a ochranné prvky ponechány po celou dobu 10 let, u
krajinných druhů 5 let, případně podle potřeby,
- po tuto dobu budou prováděny revize kotevních prvků,
- výchovný řez bude prováděn u ovocných stromů min. do 5. roku po výsadbě,
- případné kmenové výmladky a obrost báze budou odstraňovány průběžně,
- následně bude u dřevin prováděn řez dle potřeby,
- po odstranění kotevních prvků budou dřeviny opatřeny zábranami proti poškození zvěří,
- ochrana proti okusu musí počítat s výškou sněhové pokrývky a musí být ukotvena tak,
aby nemohla být vyzdvižena zvěří,

-

péče o bylinné patro musí být prováděna tak, aby nepoškozovala dřeviny.

9.2 Péče o trávník:
- trávník bude kosen 1-2 x do roka,
- první seč bude provedena nejpozději do 15. července, druhá nejpozději do konce října.
V daném území se podle dostupných podkladů vyskytují trasy inženýrských sítí.
Podél vnější strany západní hranice území se vyskytuje STL PE d 90 vedení
společnosti GasNet. Podél trasy komunikace p. č. 349 je trasováno nadzemní vedení
VN společnosti ČEZ s ochranným pásmem 15 m a souběžně je zde vedeno podzemní
vedení sdělovacího kabelu společnosti CETIN. Navržené úpravy nezasahují do hranic
ochranných pásem těchto sítí.
10. Souhrnné údaje, indikátory
Povinné indikátory:
46500 Plocha stanovišť, které jsou podporovány s cílem zlepšit jejich stav a
zachování:
výměra řešeného území celkem
výměra trávníku na štěrkovém podkladu
výměra nově založeného trávníku
plocha keřových podsadeb
počet vysazených stromů:
počet vysazených keřů
odstranění stávajících dřevin

35 797 m2 = 3,58 ha
5 007,3 m2
31 838,2 m2
69 m2
64 ks
86 ks
4 ks

45415 Počet lokalit, kde byly posíleny ekosystémové funkce krajiny: 1

11. Předpokládaný harmonogram prací:
1. Odstranění nevhodných dřevin včetně odstranění pařezů.
2. Provedení předepsaných pěstebních opatření (např. řezy).
3. Zemní práce pro realizaci terénních protierozních úprav.
4. Založení vegetačních úprav – výsadby stromů a keřů.
5. Založení travobylinného patra.
6. Provádění předepsané následné péče.
Podrobný popis technologie prací je uveden v technické zprávě a v rozpočtu a výkazu
výměr.

Odkazy na normy ČSN a Standardy AOPK:
Použité normy:
ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou
ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o
vegetační plochy
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technologicko-biologické způsoby
stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a
neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce
Použité standardy:
SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti
SPPK A02 002:2013 Řez stromů
SPPK A02 001:2013 Výsadba stromů
SPPK A02 003:2014 Výsadba a řez keřů a lián
SPPK C02 003-2016 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině
SPPK C02 005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin.
SPPK D02 001:2014 Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí osiv
SPPK D02-004:2017 Sečení

Při stavbě bude respektována ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině
– Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
Dále budou respektovány a chráněny před poškozením stávající inženýrské
sítě – před započetím prací je třeba tyto sítě vytyčit a respektovat podmínky pro práci
v jejich ochranných pásmech.

FOTOPŘÍLOHA

Středová část řešeného území s doprovodnými travobylinnými porosty podél nezpevněné
cesty s růží šípkovou (Rosa canina).

Úsek terénního navršení rekultivované skládky s travobylinným krytem.

Směr napojení prostoru navrženého protierozního pásu spojujícího okrajové lesní porosty.

Propojení protierozního pásu s protilehlou stranou lesních porostů.

Travobylinný kryt v prostoru rekultivované skládky.

Stávající výsadby dřevin v pásu podél terénního navršení rekultivované skládky.

Tabulková část

LEGENDA K TABULKOVÉ ČÁSTI
- pořadové číslo – číslo dřeviny ve výkrese i v tabulce od 1 - x
- název taxonu latinský – název taxonu latinský
- obvod kmene v cm ve výšce 1300 mm nad terénem
- průměr kmene v cm ve výšce 1 300 mm nad terénem
- průměr kmene na řezné ploše pařezu
- výška taxonu v metrech
- výška / šířka koruny v metrech
- věková kategorie dřeviny :
1
nová výsadba (dřevina do 5 let po výsadbě)
2
dospívající jedinec
3
dospělý (plnověký) jedinec
4
starý jedinec
- vitalita (fyziologická, životaschopnost, Pejchal 1995) je závislá na stáří dřeviny, ovlivněna genetickou výbavou, abiotickými, biotickými a antropogenními faktory prostředí, dána druhem a intenzitou procesů fyziologických, podrobné hodnocení uvedeno v samostatné Příloze č. 1 v rozmezí bodů 0 - 4:
0
optimální
1
mírně snížená
2
středně snížená
3
silně snížená
4
žádná
- stabilita (Pejchal 1995) podrobné hodnocení uvedeno v samostatné Příloze č. 2 v rozmezí bodů 0 – 3:
0
optimální
1
snížená
2
silně snížená
3
žádná
- sadovnická hodnota (hodnocení růstových kvalit dřevin, bonifikace 1-5 bodů, Machovec, l976):
5 dřeviny absolutně zdravé, dokonale zavětvené, typického tvaru a vzhledu, s dlouhodobým výhledem
existence (nezbytně nutno počítat s jejich zachováním)
4 dřeviny zdravé typického tvaru, jen nevýznamně narušené, s výrazným předpokladem dlouhodobého a
kvalitního vývoje (nemělo by dojít k jejich likvidaci)
3 dřeviny zdravé, jen nepodstatně poškozené, tvarově se mohou lišit od příslušného typu, i od spodu výrazně vyvětvené, s předpokladem dobrého obrůstání nebo pokud holé kmeny nejsou závadou vzhledu,
perspektivní mladé dřeviny dosud nedostatečně vyvinuté, vždy s dlouhodobým výhledem existence
(dřeviny tvořící základní sadovnický materiál)
2 dřeviny značně poškozené, vysoko vyvětvené bez předpokladu dobrého obrůstání, velmi staré, málo vitální, výrazně prosychající nebo lišící se od typického tvaru původního druhu, s omezeným předpokladem dalšího vývoje, i nově dosazené nekvalitní stromy s nedostatečně zapěstovanou nebo téměř žádnou korunou (postupné odstranění z porostů)
1 dřeviny zdravotně velmi poškozené, ohrožující ostatní, odumírající, hrozící zřícením, předpoklady dalšího vývoje jsou minimální (odstranit v co nejkratší době)
0 dřevina suchá
- perspektiva: a – dlouhodobá, b – krátkodobá, c - neperspektivní
- dlouhověkost – schopnost dřeviny uspokojivě růst, vyvíjet se a udržovat základní prostorové proporce a
vlastnosti druhu na daném stanovišti v dlouhodobém vývoji (kategorie 1 – 3, Kolařík 1994)
1
krátkověké dřeviny – do 100 let (do 50 velmi krátkověké)
2
středněvěké dřeviny – 100 – 200 let
3
dlouhověké dřeviny – 200 – 500 let (nad 500 let velmi dlouhověké)
- stanoviště dřeviny : 1 – rovina
2 – svah do 1:2
3 – svah do 1:5
- kořeny, báze kmene, kmen – stav dřeviny v této části
- poznámka – vyhodnocení stavu dřeviny
- návrh na opatření – doporučená pěstební opatření, doporučený zásah
- naléhavost opatření:
2
●
naléhavý zásah, havarijní stav
1
○
střední naléhavost, výhled
0
bez označení nízká naléhavost, bez opatření

VITALITA (= vitalita fyziologická) se projevuje:
stupeň

0

1

2

3

4

projev

optimální

mírně snížená

středně snížená

silně snížená

žádná

ztráta
olistění

0 - 10%

11 - 25 %

26 - 60 %

61-99 %

100 %

explorace

degenerace

charakter
zavětvení

prosychání
koruny

stagnace

rezignace

- vrcholové a horní postranní
pupeny tvoří dlouhé výhony
- koruna hustá, zaoblená,
síťovitě zavětřená dovnitř
- husté olistění bez větších
mezer hluboko do koruny

- terminální pupeny tvoří dlouhé - všechny pupeny tvoří jen
výhony
krátké výhony
- postranní pupeny tvoří krátké - chybí rovné větve na okraji
výhony
koruny, nahrazeny větvemi
- koruna na okraji roztřepená,
pařátovými
vyčnívají nevětvené výhony
- řetízky krátkých výhonů
- větvení uvnitř koruny i olistění
s chomáčkem listů jsou
je ještě husté
nahloučeny po okraji koruny
- nápadné prosvětlení koruny
(mezery,štětkovité struktury)

- žádné

- 1-2leté výhony prosychají
rovnoměrně
- do 20%

- 3 a víceleté větve prosychají - odumírají i kosterní větve
rovnoměrně
- redukce větší než 50 %
- do 50 %

- mrtvý strom

- do 15 %

- do 30%

nad 50%

- do 50 %

Příloha č.1
VITALITA

poškození:
- bez poškození
- kmene
- kořenových
náběhů
- větví

- vylamování větví
- odumírání celých partií koruny
- další prosvětlování koruny
- koruna kostrovatí

Příloha č. 2
STABILITA (= vitalita biomechanická) je: odolnost stromu proti vývratu
odolnost stromu proti zlomu kmene
nebo rozlomení koruny
0 - optimální

strom bez poškození, předpoklad dlouhodobého zachování tohoto stavu

1 - snížená

strom mírně až středně poškozený negativními vlivy (mírné mechanické
poškození, začínající poškození dřevokaznými houbami, nepříznivé umístění
těžiště, chybné větvení) speciální opatření (vázání koruny, ošetření dutin) mohou
zajistit střednědobou existenci, u mladších exemplářů s nesníženou fyziologickou
vitalitou až existenci dlouhodobou

2 - silně snížená

velké poškození mechanické a dřevokaznými houbami, ostrý úhel náklonu, i
speciální opatření (často velmi nákladná) umožňují jen krátkodobou existenci

3 - žádná

strom suchý, zlomený nebo vyvrácený

Indikátory problémů s odolností proti vyvrácení nebo zlomení (vizuální hodnocení):
 Dřevokazné houby: při mechanickém poškození, při zkrácení kořenů (stavební činností) dochází při
absenci ošetření poranění k infekci dřevokaznými houbami, projevující se:
a) plodnicemi, vyrůstajícími z odumřelých či odříznutých větví - jde patrně o
méně nebezpečnou jádrovou chorobu, nachází-li se mimo tato místa,
naznačuje to, že je zasažena i běl,
b) plodnicemi, vyrůstajícími z kořenového prostoru - nemusí nutně znamenat, že
jsou kořeny stromu napadené, je nutné houbu přesně určit,
c) z trhlin vystupující dřevěný prach poukazuje na ohroženou biomechanickou
vitalitu,
d) výtoky z dutin a trhlin.
 Hniloby a dutiny

je třeba brát v úvahu:
 rozsah (především tloušťku stěny zbylého zdravého dřeva),
 lokalizaci (nejvíce namáhaná místa - báze kmene, báze větví, místa větvení,
nebezpečné je narušení staticky nejdůležitějších obvodových partií kmene a
větví - dutiny nebo hniloby postihující vrchní bělovou vrstvu dřeva,
 agresivitu dřevokazné houby,
 uzavřené dutiny nebo hniloby - může na ně upozornit nadměrné ukládání
dřeva v podobě boulí, prstenců nebo lahvovitě ztlustlé báze kmene.

 Růst stromu v náklonu: nepříznivě umístěné těžiště, které může spočívat v posunutí jeho průmětu mimo
bázi kmene (naklonění stromu, asymetričnost koruny) nebo v jeho umístění
vysoko nad zemí (vysoké vyvětvení koruny).
 Mechanické poškození povrchové poškození kůry a borky (např. stržení), zasahující až do kambia
nebo nejmladších letokruhů dřeva (vstupní brána pro dřevokazné houby),
poškození zasahující do hlubších vrstev dřeva, které může vyvolat výrazné
zhoršení biomechanických vlastností stromu okamžitě nebo za spolupůsobení
dřevokazných hub v poměrně blízké budoucnosti.
 Chybné větvení

vidlicové větvení u kosterních větví, přičemž „V“ tzv. tlakové vidlice s případně
zarostlou kůrou jsou více ohroženy rozlomením než „U“ vidlice (tahové vidlice)
přeslenité větvení - postavení kosterních větví (zanedbaný výchovný řez, někdy
i druhová vlastnost - např. Tilia tomentosa).

 Jednostranné vydutí v blízkosti stromu.
 Adventivní kořeny

rozsáhlá tvorba adventivních kořenů (v městském prostředí stromy často rostou
v kořenových mísách, kde jsou pouze adventivní kořeny schopné stromy kotvit.

 Trhliny

v blízkosti kmene (0-50 cm) vznikající při silném větru, nejprve se vytvářejí
koncentrické kruhovité trhliny, se zvětšujícím náklonem se začínají tvořit i
podélné trhliny nad silnými kořeny.

Vohančice - zemní val
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Chybějící dřevina

-
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Chybějící dřevina
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1
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Acer platanoides

javor mléč

3

1

-

-

1

3

0

2

b

3

1

obrost báze

Acer platanoides
Betula pendula

javor mléč
bříza bělokorá

9

3

-

1,3

-

7
8

1,2
2,5

1,2

1,0

1
1

1

0

3

a

1

1
2

-

poznámka

špičák, původní kmen suchý
špičák, původní kmen suchý
výměra 0,5 m 2
špičák, 1 výhon z obrostu
výměra 0,5 m

2

-

pěstební opatření

plocha koruny m2

stanoviště

kořeny
báze kmene
kmen

průměr
průměr
výška
výška
kmene kmene na dřeviny m koruny
cm
pařezu
m
cm

naléhavost opatření

dlouhověkost 324 m.n.m

šířka
koruny
m

perspektiva

výška
nasazení
koruny
m

sadov. hodnota

obvod
kmene
cm

stabilita

název český

vitalita

název latinský

fyziologické stáří

poř. č.

pokusit se o zapěstování
pokusit se o zapěstování
odstranit

●
●
-

0
0
-

-

-

-

-

-

pokusit se o zapěstování

●

-

odstranit
opravit kotvení a ochranu kmene,
výchovný řez - postupná úprava
podchodné výšky

●
●

3
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Chybějící dřevina
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1

-
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Chybějící dřevina
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-
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-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-
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Chybějící dřevina

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-
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Chybějící dřevina

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-
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Chybějící dřevina
Acer pseudoplatanus

javor klen

6

2

-

1,4

0,4

1

0,5

1
1

1

0

2

b

2

1
1

-

špičák, dva výhony

pokusit se o zapěstování

●

-
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Acer pseudoplatanus

javor klen

6

2

-

1,4

1,0

0,4

0,5

1

0

0

3

a

2

1

-

špičák

pokusit se o zapěstování

●

16
17

Acer platanoides
Sorbus intermedia

javor mléč
jeřáb prostřední

3
9

1
3

-

0,5
2,5

1,3

1,2

1,0

1
1

3
0

0
0

1
3

c
a

3
2

1
1 obrost báze

poškozený špičák
nízko založená koruna

pokusit se o zapěstování
výchovný řez

●
●

-
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Betula pendula

bříza bělokorá

6

2

-

0,5

-

-

-

1

3

0

1

c

1

1

-

●

-
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20

Fagus sylvatica
Betula pendula

buk lesní
bříza bělokorá

6
13

2
4

-

1,0
3,5

2,3

1,2

3,0

1
1

0
0

0
0

3
3

b
a

2
1

1
1

-

21

Betula pendula

bříza bělokorá

13

4

-

3,5

2,3

1,2

3,0

1

0

0

3

a

1

1

-

22

Betula pendula

bříza bělokorá

6+6

2+2

-

2,5

1,3

1,2

2,0

1

0

0

3

a

1

1

-

23

Acer campestre

javor babyka

9

3

-

2,0

1,0

1

1,5

1

0

0

3

a

3

1

náklon

silně poškozený kosením, výměra odstranit
0,5 m2
nezapěstovaný špičák
výchovný řez
bez poškození
oprava kotvení a ochrany kmene,
postupně výchovný řez
bez poškození
oprava kotvení a ochrany kmene,
postupně výchovný řez
bez poškození
oprava kotvení a ochrany kmene,
postupně výchovný řez
špatně ukotvený
oprava kotvení a ochrany kmene,
postupně výchovný řez

24
25

Betula pendula
Betula pendula

bříza bělokorá
bříza bělokorá

6
6

2
2

-

1,8
1,6

0,6
0,4

1,2
1,2

1,0
0,5

1
1

4
1

0
1

0
2

c
b

1
1

1
1 obrost báze,
náklon díky
zborcenému
kotvení
drobné
poškození kmene

26

Betula pendula

bříza bělokorá

9

3

-

2,5

1,1

1,4

1,2

1

0

0

3

a

1

1

27

Betula pendula

bříza bělokorá

13

4

-

2,8

1,4

1,4

1,5

1

2

1

2

b

1

1 silně poškozený
kmen od
kotevního prkna
-

28

Fagus sylvatica

buk lesní

-

-

-

0,5

-

-

0,5

1

2

0

2

c

2

1

29

Betula pendula

bříza bělokorá

-

-

-

0,5

-

-

0,5

1

3

0

2

c

1

1

-

1
1
3

●
●

10,5

●

10,5

●

5

●

3

odstranit
oprava kotvení a ochrany kmene,
postupně výchovný řez

●
●

1,8
0,8

-

oprava kotvení a ochrany kmene,
postupně výchovný řez

●

3

-

oprava kotvení a ochrany kmene,
postupně výchovný řez

●

4,2

poškozený sečením a okusem

přesadit, pokusit se o zapěstování

●

0,25

poškozený sečením a okusem

přesadit, pokusit se o zapěstování

●

0,25

suchý strom, výměra 0,8 m 2
-

