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1, ÚvonNÍ UsTANovnNÍ

'l.,1 WOD
Trvání a rozvo1stáfu, ve kterém žíjeme, se neobejdebez fungujícího dopravního sy-
stému. Proto by mělbýt stávající systém především péčí stáfu udržován, obnovován,
rozšiřován a zdokonalován.

občané tohoto státu očekávají, že prostředky získané z ďaní a poplatků budou phrě
využíty v jejich prospěch. Ve vztahu k silniční vegetaci to znamená, že její hodnota
bude zvyšována nebo alespoň udržována na úrovni požadované obecně platnýrrni
předpisy především ve vztahu k bezpečnosti provozu na pozeÍrních komunikacích,
ve vztahu k ochraně zďraví a životního prostředí. V posledních letech naopak často
dochází k tomu, že stará vegetace dožívá a nová se téměř nevysazuje. U většiny správ
komunikacíbyla zrušena sadovnická střediska a finanční prostředky na výsadby a
péči o ně dodavatelským způsobem chybí.

V posledních letech se posfupně obnovují původní majetkoprávnívztahy, výrazně se
změnila legislativa také v oblasti ochrany životního prostředí, přírody a krajiny. V ná-
vaznosti na mezinárodní úmluvy je také u nás zavedena povinnost předkládat orgá-
nům ochrany přÍrody k posouzení všechny zárněry, které mohou podstatně ovlivnit
stav Životního prostředí (EIA).

Tyto TP mají pomoci zejména správcům komunikací při plánování, vysazování a pe-
čování o sílniční vegetaci jak vlastními silami, tak dodavatelsky.

Jako podklad pro své rozhodování mají ýto TP využívat ti, kteří zodpovídají za stav
a další existenci silniční vegetace. V TP jsou shrnuty poznatky, které by měly přispět
ke kvalifikovanému řešení problému stanovení priorít přivyužití dosfupných finanč-
ních zdrojů. Zanedbávání péče o si]:ríční vegetaci může být orgány ochrany přÍrody
klasifikováno jako vědomé poškozování chráněných částí přírody a životního pro-
středí a zodpovědná osoba může být dle plafurých zákonů pokutována.

Tyto TP jsou zaměřeny na péči o vegetaci na silničních pozemcích v krajině. V přimě-
řeném rozsahu jsou vhodné i pro péči o zeleň podélpozemních komunikací v obcích.

Do TP jsou zapracovány aktuá]rrí poznatky z oboru a výsledky hodnocení v1iivoje po-
rostů na modelových plochách realizovaných v letech 1983-85.

Schválením těchto TP se ruší a nahrazují v celém rozsahu:

- Metodická příručka Pro vysazování a ošetřování zeleně podéi silnic, schválená
byv. SD MV ČSR č.j.sD/21 - 2471'/1985 z30.6.1985, a jejíDoptrrěk, schválený b;fv.
SD MV cR, č.j. sD/21' -3692/87

- Sborník technických řešení staveb a jejich částí S 6.6 Silniční zeleň, schválený b;Ív.
SD MVŽP Čsn ej. So / z - 12941" / 1989 z 3.8.1989

Vysazování a ošetřování silniční Vegetace
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T2 NAZVOSLOVI
pťrna je svrchní část zemské kůry vytvořená půdotvorným procesem na zvětrávají-
cích horninách. Půda je základnípodmínkou existence vegetace. Je složena z minerál-
ních částic, humifikovaných organických hmot, vody a v ní rozpuštěných látek tvoří-
cích půdní roztok a směsí vzduchu a plynů. Je životním prostředím organizmů v ní a
z ní ž11ících. }ejí vlastnosti umožňují vzáiemnou qÍrněnu látek mezi ní, organizmy a
prostředím.

Půdní profil - uspořádání vrstev hornin - skalního podkladu, zvětralinového p1áště a
jednotlivých půdních vrstev.

ornice - obdělávaná, úrodná, biologicky aktivní nejsvrchnější vrstva půdy' Její vlast-
nosti umožňují růst avývoj organizmů a jejich společenstev.

Náhrad}' ornice - jsou biologicky oživitelné (zúrodnitelné) substráty fyzikáIně a che-
micky blízké ornici (podorničí, uměle připravená směs jiných hmot).

WGETACE ie soubor ŽívÝch rostlinných orqanizmů. Íeií stav' moŽnosti vývoie a roz-.rt
sah jejilro působení je ovlivňován lidskými zásahy do přirozeně probíhajících proce-
sů. Záměrně vytvořená společenstva rostlin, případně doplněna neživými prvky je
z.eleň.

ZELEŇ je soubor žtvých i neživých (přírodních nebo umělých) prvků záměrně zalo-
žený nebo spontánně vzníklý; může ji tvořit i jeden vegetační prvek - dle návrhu ČsN
83 9000.

Bylinv jsou rostliny nevytvářející dřevnaté osy (trávy, širokolisté rostliny, květiny).
Mohou vytvořit vlastní porost (trávník, jeho náhrady a pod.) nebo podrostové patro
pod porosty dřevin.

Trávník - společenství bylin vytvářejících souvislý porost. Tvoří ho porosty trav dopl-
něné hlubokokořenícími dvoudělo žnýmt rostlinami převážně nízkého vzrůstu.

Náhrady trávníku - porosty bylin nebo nízkýcl;. dřevin, schopné nahradit funkce tráv-
níku v extrémních podmínkách nebo tam, kde nelze provádět údržbu trávníku (na
svazích a malých plochách).

Plevelná rostlina - rostlina, jejíž poptilace Se samovolně udržuje a rozšiřuje a je v pěs-
tovaných t pŤir ozených porostech neŽádoucí.

DREyrNy jsou rostliny vyVářející dřevnaté osy (kmen, větve).

Podle původuIze rozlišit dřeviny

- domácí původní druhy (autochtonní)
a jejich kultivary

- cizí nepůvodní druhy (alochtonní)
a jejich kultivary

2 Technické podmínky
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Keře - listnaté nebo jehličnaté dřeviny vytvářející obvykle více kmenů, jejich koruny
začlnajíu země'

Stromovité keře - opadavé listnaté, vvťvářeií ieden nebo více kmenů zavětvenÝch ažk
zemi.

Stromy - listnaté nebo jehličnaté dřeviny obvykle vytvářející kmen a korunu'

Podle využití je možno odlišit stromy:

- ovocné pěstované pro jedlé plody
- okrasné všechny ostatní

Solitéry - stromy a keře rostoucí mimo souvislé porosty dřevin tak, že se jejich koruny
nedotýkají. Jejich růst není ani nejbližšími sousedícími dřevinami omezován.

Skupiny - stromy a keře rostoucí v malém počtu jedinců na malé ploše mimo souvislé
porosty dřevin tak, že se jejich koruny mohou doýkat a částečně omezovat v růstu.

Porosty - stromy a keře rostoucí ve velkém počfu jedinců tak, že se jejich koruny mo-
hou ve všech směrech dotýkat a omezovat v růsfu. Porost, jehož skladba odpovídá
plně stanovištním podmÍnkám může existovat a vyvíjet sebez větších lidských zása-
hů, může být ekologicky stabilním společenstvem.

Nálety - domácí a cizí dřeviny samovolrrě vyrostlé na stanovišti ze semene. Jsou to
dřeviny obvykle nejrychleji rostoucí, nejlépe se množící a zaplňující volná místa v po-
rostech. Jsou přirozenou složkou společenstva dřevin. Pokud brání ve vývoji cílových
druhů dřevin nebo nevyhovují druhově, je nutno je odstranit jako plevelné.

Vegetační stupeň je souhrnnýrn vy'1ádÍením přírodních podmínek (nadmořské výšky
a klimatických podmínek). Vegetačních stupňů je celkem devět. Většina pozemních
komunikací s doprovodnou vegetací se nacházív 1'. až 5. vegetačním sfupni.

TrofickÝ režim ie mimo iiné vviádřením množsťví a kvalitv přísfupných živin v oůdě.
JLLJI

HvdrickÝ režim ie mimo iiné vviádřením množství a ořísfuonosti (možnosti oohvbu)
vody v půdě.

212

1.3

1.3.1

SOUVISEITCI ZAKONY, \T}IILASIff A PREDPISY

Základní ptávní předpisy v ochÍaně životního prostředí

- Ústava české republiky -7l79gg sb'
Mimo jiné stanoví v čI.7 , že stát dbá o šetrné využívání přírodních zdroji:, a ochranu
Životního prostředí.

_ Usnesení předsednictva ČNR - Listina základních práv a svobod -2,1.9gg sb.
Mimo jiné stanoví v čl.35 žekaŽdý má právo napříznivé žívotní prostředí, na včas-
né a úplné informace o stavu přírodnfiro prostředí a přírodních zdrojů a Že při výko-
nu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní

3Vysazování a ošetřování silniční Vegetace
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zdroje, druhor'é bolratstr'í přírodv a kulturní památky nad míru Stanorlenou záko-
rrem. Další ustanor'ení viz čl. j'1, odst'3 a čI.14, odst.3.

- Zákon o životním prostředí -1711'992 sb.
Mimo jiné vymezuje základní pojmy a stanorlí zásady ochrany životnílro prostředí
(Žv) a povinnosti právnickýclr a $.,-zických osob pt'i ochrarrě a zlepšování stavu ŽP a
r'ymezuje základní pojmy. Stanor.í také, kdy má být posuzor,án vliv vybranýclr čin_
ností na ZP (''procedura EiA'' - viz dále zák.č.ZM/1992sb.)

Dále vymezuje sankce za ekologickou újmu a poškozování žir'oťnil"ro prostředí a e-
konornické rrástroje, které mohou zde \/ymezený okruh zodpovědnýclr osob stimu-
1or'at k pr'inrěřenému jedrrání.

- Zákon o státním fondu Žp - saaf'l91 sb.
Mimo jiné starror,í okruh případů, kdy ize o plostlYedky Fondu žádat.

- Zákon o České inspekci Žr - zaztu91 Sb.
ZŤizuje tuto irrstiťucí jako orgán státní správy a stanoví její působnost v ochraně lesa.

Její působnost v dalších složkách ZP stanoví zákony o ochraně ovzduší 309/1991
Sb., o odpadeclr 1'25/1997 Sb. a další.

- Zákon o posuzování vlivů na ŽP - 244l1gg2 Sb. a související lyhláška - 49gl19g2
sb.
Navazuje na směrtrici Rady evropskélro společenstr'í o hodnocení vlivu některých
r'eřejných a soukromých projektů na prostředí č. 85/337 /ECC.Yychází z ustanovení
zákonů č' 77 /7992 Sb.o oclrraně Živoťnilro prostředí a č.71'4/L992 Sb. o ochraně pří-
rody a krajiny. Dotčený záměr musí být posouzen odborně způsobilou osobou a r'e-
řejně projednán. Správní orgán r'vdá por'olující rozhodnutí nebo opatření podle
zl.láštníclr předpisů na základě předclrozilro stanoviska ZPracovaného dle posudku
a protokolu z r'eřejného projednání.

'Zákon oochraněovzduší -č.30911991 Sb.veznění z.č.21817992sb.az.č.1.5811994
Sb., úplné znění z. č.21111994 sb.
Upravuje práva a povirrností fyzíckých i právnických osob při ochraně r'nějšfi-ro o-
vzduší pr'ed vnášením znečišťujících látek v souvislosti s jejich čirurostí. Definuje
znečišťující látky a vymezuje zdroje znečištění. Stanor'í podmínky provozu a emisní
limity.

- Zákon o ochraně přírody a krajiny - 77411992 Sb. ve znění zákonného opatření č.
347lt992 Sb. a související předpisy.
Stanoví povinnosti fyzických i právnických osob při oclrraně přírody a krajiny a cha-
rakterizuje předrnět a kategorie ochrany a stanoví nástroje této ochrany, například
omezení vlastnických prár', účast l'eřejnosti a pod.

Vyhláška č.395/1'992 Sb. mimo jiné stanoví postup při r'yhlašování zvláště chráně-
ných částí přírody. obsahuje vzory označerrí zvláště chráněných .3zemi a přírodních
památek (např. stromů, alejí a pod.) a Seznam chráněných živočichů a rostlin.
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Další související zákony a předpisy :

- Zákon o vodách (vodní zákon) - 73811973 sb. a související předpisy
Mimo jiné vyrnezuje povinnosti fyzických i právnických osob při ochraně vod před
znečišťováním.

- Zákon o lesích - č.28917995 Sb. a související předpisy
Mimo jiné qrmezuje povinnostt fyzíckých i právnických osob při ochraně lesů,
určuje náhrady za jeho poškozování.

- Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) č. 50lL976
ve znění z.č.T0317990 sb., č.262lL992 Sb. a z. č.4317994sb.
Určuje cíle územního plánování, stanovuje postupy územnfllo a stavebnfrlo říze ní,
povolování staveb, jejich udržování, tžívání. Mimo jiné také stanoví podmín ky
vstupu na cizí pozemky'

Na tento zákon také navazuje zákon 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorlzo
vaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

- Zákon č.725lt997 Sb. o odpadech a související předpisy
Mimo jiné vymezuje povinnosti fyzických i právnických osob a orgánů státní správy
při nakládání s odpady a stanoví navanljícím předpisem jejich kategorie. Také sta-
noví sankce za nedodržování stanovených povinností.

- Zákon o ochraně zemědělského půd. fondu - 33411992 Sb., prov. vyhláška
ě.3611987 ve znění vyhl. č. 528lL99L Sb., vyhl. č.L3l1994sb.
Mimo jiné vymezuje povínnosti fyzických i právnických osob a orgánů státní správy
v ochraně ZPF a vymezuje podmínky pro změny jeho využití a při jeho odnímání ze
ZPF.

- Zákon č.229lL991' Sb. ve znění z. č.9311992 sb. - vlastnické vztahy k půdě
- Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby - 92lL992 sb.
Mimo jiné stanoví v $ 6a, že při tomto úkonu musí být proveden ekologický audit -

|Yhodnocení závazků z hlediska ochrany ŽP. Především mají být zjištěny škody na
ZP a stanoven způsob jejich kompenzace zodpovědnými osobami

- Zákon o pozemkoých úpravách a úřadech - 284lL991 sb.
změny: zák. č.3811993 sb.
Stanoví mimo jiné povinnosti a práva Íyzíckých i právnických osob a orgánů státní
správy při obnově vlastnických vztahů v procesu komplexních pozemkových úprav
ve vazbě na předpisy o obnově katastru nemovitostí.

- Zákon č. 199 1199 4 Sb. o zadávání veřej ný ch zakázek
ve znění zákona č.148/1996 sb.
Mimo jiné stanoví postup při zadávání a hodnocení nabídek ve vyhlášené veřejné
obchodní soutěži s cílem zajistit hospodárn é vyuŽítí finančních prostředků.

- Zákon o rostlinolékařské péči č. L47lT996 sb.
Mimo jiné stanoví oprávnění Íyzických a právnických osob v této péči, v ochraně
úzerní před zavlečením a šířením škodlivých organizmů, stanoví působnost orgánů
státní rostlinolékařské péče a určuje sankce za porušování stanovených povinností.

Vysazování a ošetřování silniční Vegetace
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1,.3.2 Zákon o pozemních komunikacích a další předpisy souviseiící se
silniční vegetací

- Zákon o pozemních komunikacích č.1311997 sb.
$ 9 - Vlastníkem silrric a dálnic je stát. Vlastnické právo k dálnicím a silnicím vyko-

nává Ministerstvo dopravy a spojů. Ministerstvo dopravy a spojů může pověřit
výkonem vlastnických práv právníckou nebo fyzickou osobu (dále jen ''správce
pozemní komunikace''.)

s 11 (1) - Si1niční pozemek tvoří těleso pozemní komunikace a silniční pomocný
pozemek.

s 11 (5) - Silniční pomocný pozemek je pruh pozemku přilehlého po obou stranách k
tělesu pozemní komunikace, mimo souvisie zastavěné ttzerní obcí, který slouŽí
účelům ochrany aúdržby pozemní komunikace.

$ 13 - Mezi příslušenství pozemních komunikacípatŤí i silníční vegetace.

s 14 (1) - O součástech a příslušenství průjezdního úseku dálnice a průjezdního úse-
ku si]rrice platí ustanovení $ 12 a $ 13 s těmito odchylkami:
b) součástmi ani příslušenstvím nejsou zábradlí,..., světelná signalizační zaŤí-
zení slotlžíci k ř ízení pÍ ov o zu l silrriční v e getac e .

s 15 (1) Silniční vegetace na silničních pomocných pozemcích a na jiných vhodných
pozemcích tvořících součást dálnice, silrrice nebo místní komunikace nesmí o-
hrožovat bezpečnost tžítí pozemní komunikace nebo neúměrně ztěžovatpou-
žití těchto pozemků k účeiům idržby těchto komunikací nebo neúměrně ztě-
žov at obhospodařování sousedních pozemků.

(2) Na návrh příslušného orgánu Policie České republiky nebo po projednání s
ním je vlastník pozemní komunikace oprávněn v souladu s $ 8 odst. 2 a odst. 4,

$ 46 a násl. zákona č' 114/1992sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění záko-
nač.347 /1992sb' kácet dřevinyna si]rričních pozemcích.

$ 29 - Pevné překážky (5) - Tvoříli pevnou překážku strom, postupuje se podle usta-
novení $ 15.

$ 30 a s33 - V silničním ochranném pásmu ( u dálnic, rychlostních silnic a rychlost-
ních MK 100 m od osy přilehlého jízdnfl.:.opástl,SO m od osy vozovky nebo při-
lehlého jízdního pásu u silnic I. třídy a MK I. třídy a 15 m od osy vozovky nebo
osy přilehlého jízdnflro pásu silnice II. a III. tříďy a MK II. třídy) na vnitřní stra-
ně oblouku silnice a MK I. a II. třídy o poloměru 500 m a menším a v rozhledo-
vých trojúheh:rících prostorů úrovňových křižovatek těchto pozemních komu-
nikací se nesmí vysazovat stromy nebo vysoké keře a pěstovat takové kultury,
které by svým vzrůstem a s přihlédnutím k úrovni terénu rušily rozhied po-
třebný pro bezpečnost silničního provozu; to neplatí pro lesní porosty s keřo-
vým patrern zajtšť.ující stabilitu okraje lesa. Strany rozhledových trojúhelníků
se stanovují 100 m u silnice označené dopravní značkou jako silnice hlavní a 55
m u silrrice označené jako vedlejší.

(s 37) - Pro styk pozemních komunikací s drahou, jejich křiŽení, zabezpečení těchto
kŤížení platí zákon č. 266/1994 sb., o drahách a CSN 73 6380 Zelezntčni
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přejezdy a přechody, ve které se stanoví, že v rozhledovém poli u přejezdů ne-
smí být nic, co by ztěžovalo rozhled. Ze1rnéna nesmí být v v blízkosti přejezdu
a podél přilehlých úseků kšížících se s komunikací vysazovány stromy a keře,
pokud by nepŤíznivě zasahovaly do výše větší než0,9 m nad vozovku.

s 40 - Státní správu ve věcech pozemních komunikací vykonávají silniční správní
(lřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy a spojů CR a okresní úŤa-
dy.Působnost silrričního správního úřadu vykonávají v rozsahu stanoveném
tímto zákonem též obce.

- Vyhláška č..T04lT997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

$22 - Žívotní prostředí a začlenění do krajiny :

(1) Při přípravě a provádění staveb a stavebních úprav komunikací se vychází z
požadavků ochrany přírody a životního prostředí podle zvláštních předpisů
(Např. zákon č'1'1'4/1992Sb', zákon č.2M/1992Sb., zákon č.1'38/1973 Sb, zá-
kon č'289 / 1995 Sb. a zákon č. 20 / 1966 sb')

(2) ZačIenění trasy komunikace do krajiny a výsadba zeleně se řeší ohleduplně
podle místních poměrů i s ohledem na ochranu proti oslňování a proti nepříz-
nivým povětrnostním vlivům (vítr, sněžení apod.). Protihlukové stěny podél
komunikace musí být budovány tak, abybyLy co nejšetrněji začleněny do okol-
ní krajiny' a zÍizují Se pouze v případech, kde není možné snižIt škodlivé účin-
ky dopravního hluku ji',ý- způsobem.

s 24 (2) - Umělé clony nebo živé ploty se zřiztjí ve středním dělicím pásu úseku dá1-
nic a rychlostních silnic, popřípadě mezi souběžně probíhajícími
komunikacemi.

$ 36 Protihlukové stěny a valy - (3) Zemní valy se osazují vegetací nebo opatřují jí-
nou ochranou proti erozi.

Příloha 5 k vyhlášce č.I04l97 Sb.

Běžná údrŽba komunikací zahrnuje drobné, místně vymezené práce, jejichž potřeba
byla zjištěna v rámci prohlídek komunikací. Jedná se i o ošetřování silniční vegetace
(1.8).

Souvislá iďržba komunikací zahrnuje rozsáhlejší práce v souvislých úsecích sIoužící
k zachování a obnově původních vlastností. Jedná se i o obnovu si]niční vegetace v
souvislých úsecích. (2.5).

-Yzotovákoncepce silniční zeleně MV ČR - sD 1989

Stanoví způsob vyhodnocení stavu vegetace a určuje zásady podle kterých se má
řídit a plánovat péče o zeleň a její obnova'

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 13 Ve-
getační úpravy
Stanoví kritéria kvality vegetačních úprav (materiály, technologické postupý, zkouš-
ky). Jsou součástí SoD a podkladem pro hodnocení kvaliý materiálu, prací a jejich
přejímání.

- ČsN 7g 6L01'Projektování silnic a dálnic
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Norma stanoví odstupy stromů od komunikací jako nejmenší bezpečnou vzdálenost
pevné pŤekáŽky od vozovky a stanovuje též odstupy keřů od komunikace a jejich
součástí.

- ČsN 73 6LL0 Projektování místních komunikací
Norma uvádí podmÍnky pro Vysazování stromů a keřů u MK.

- ostatní normy a předpisy vztahající se k výsadbám dřevin jsou uvedeny v kap.
15

2 FUNKCE, VYZNAM VEGETACE
Ve getační úpr av y komunika c í mají pbrit tyto f unkce :

2J, BIOTECHNICKE FUNKCE VEGETACE
- zpevnění svahů, t.j. propojení vrchní vrstvy konstrukce zemního tělesa komunika-

ce s podkladními, spodními vrstvami, a zabezpečení těchto vrstev proti sesouvání
- ochrana půdy na svazích proti vodníerozi způsobené účinky dopadajících kapek a

účinky vody stékající po svazích
- meiiorace zamokřených půd' t.j. odvodňování půdy pomocí bylin a dřevin S VySo-

kou spotřebou vody ( s vysokou transpirační schopností).

22' VuV VEGETACE NA PODMÍNI(Y PRoVOZU NA PK

2.2.1' Vliv na prostředí komunikace

- zlepšení mikroklimatických podmínek, t.j. zvýšení vlhkosti, omezení nežádoucích
vlívů klimatických extrémů

- zlepšení hygienických podmínek - snížení prašnosti, tlumení hluku, zachycování
zplodin motorových vozidel

- zlepšení vzhledu komunikace a jejich součástí a s tím spojené zlepšení psychické
pohody uživatelů PK.

2.2.2 Zvyšováníbezpečnosti PÍovozu

- zachycov ání nezvládnutých vozidel keřovými porosty
- optické vedení
- ochrana proti oslrrění protijedoucími vozidly
- omezení vlivu nežádoucích klimatických jevů, t.j. ochrana proti větru, především

nárazovému a bočnímu, zachycování sněhu a jeho ukládání mimo vozovku, zastí-
nění vozovky, ochrana proti oslrrění sluncem a proti tvoření nežádoucích
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Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



optických efektů nad přehřátou vozovkou.

23 KRAIINoTVoRNÁ GSTETICKÁ FL]NKCE
- spoluurčuje architektonickou podobu a hodnofu stavby, tj . její vzhled z poztce

uživatele komunikace i z okolní krajiny
' začlenění technického díla do krajiny
_ spoluurčuje krajinný ráz ďotčené části (tzemi, z tohoto důvodu jsou i aleje ovoc-

ných stromů ochranyhodn}ími Prvky kulturní krajiny a mají být chráněny jako
v ý znamné kraj inné prvky.

2.4 BIoLoGICKÉ A EKoLoGICKÉ FUNKCE
vytvoření optimálrrího objemu biologicky aktivní hmoý
zvýšení ekologické stability dotčené části krajiny
začlenění do územního systému ekologické stability
(vizYzorová koncepce silniční zeleně MV ČR - SD 1989).

KONCEPCE PECE O VEGETACI
Trvalá vegetace je neopominutetnou složkou životního prostředí. Rozsah vegetačních
úprav u PK spravovaných správci PK je limitován velikostí sibričních pozemků.
Funkční porosty schopné další existence V dynamické rovnováze s prostředím se Vy-
víjejí dlouhou dobu, obvykle desítky let, proto je nezbytné provádět jejich obnovu
průběžně a není možno ji odkládat na dobu, kdy původní porosty dožíjí.

Tyto zásahy je nutno plánovat vždy s dostatečn1ýrn předstihem tak, aby deficit funkč_
ních porostu bylco nejmenší a trval co nejkratší dobu.

Investice do zeleně vložené se mohou systematickou údrŽbou a obnovou zhodnoco-
vat. Neošetřovaná vegetace ztrácíhodnotu věcnou a finanční a není schopna plnit po-
Žadované funkce.

3

3.L

3.1.1

PODMINICT D(I STENCE VEGETACE

Mai etkoprávní podmínky

}ako podklad pro výkon správy vegetace na silničních pozemcích musí být uspořádá-
ny majetkoprávní vztahy - stanoveny pevné hranice pozemků, určeny podmínky
spoluužívání ploch a vyjasněny vztahy k vlastníkům sousedních ploch, hlavně k ze-
mědělcům. Rozsah vegetačních úprav u PK spravovaných správcem PK je limitován
velikostí silrričního pozemku.
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Hranice pozemků rnajíbýt jasně určeny a vytýčeny mezníky a zjištění správci sou-
sedních pozemků. Je vhodné, aby se o způsobu řešení sousedských vztahů všechny
strany řádně dohodly, případně uzavřeIy potřebné smlouvy. Podstatné skutečnosti
musí být zapsány na listech vlastnictví, případně zakresleny do map katastru nemo-
vitostí. Podkladem je geometrický plán a ostatní náležitosti.

Veškeré změny a doptňky je třeba řádně dokumentovat a evidovat' Zarněřování, geo-
metrické plány a všechny náležitosti potřebné k zapsání stavu a změn stavu dotče-
ných pozemků a k nim vázaných skutečností (břemen, jiných evidovaných skuteč-
ností) do katastru nemovitostí provádí a zajilšť'ují výhradně osoby odborně způsobilé.
Při tom je evidována Pouze kultura pozemku. Stav (věcná, finanční hodnota vegeta-
ce) je zjišťován a evidován samostatně podle platné metodiky.

g.1'.2 Územně plánovací podmínky

Podle platných předpisů určuje územní plán limity využ1tíúzerníve vztahu ke všem
zájrntlton státu' Íyzických i právnických osob a stanoví zásady a časový program roz-
voje území a podmínky případných (ptánovaných) změn, využItí dotčených částí ú-
zemi (rozšIřování bytové zástavby a průmyslové zástavb!, úpravy zemědělských po-
zemků, lesů a vodních toků, změny dopravních tras a intenziý silrričního Provozu,
změny významu komunikací).

Územníplán obsahuje údaje o všech zvláště chráněných územích a jejích ochranných
pásmech (zónách). Rovněž vymezí plochy trvalých, přírodě blízkých porostů potřeb-
ných pro udržení rovnováhy životního prostředí a přírody - itzemní systém ekoiogic-
ké stability ÚSES) a pro zajištění stálé úrodnosti půdy, čistoty vod a ovzduší.

Musí být vybrány porosty a dřeviny, které budou chráněny. Také musí být stanoveny
podmínky pro odstraňování vegetace v odůvodněných případech a umístění náhrad-
ních výsadeb. Výsadba nové vegetace musí být prováděna v souladu se zákonem č.
50/1976 Sb. o územním plánování a stavebnÍm řádu ve znění pozdějších předpisů.

Úr (pripadně dokumentace Úsns; stanoví opatření k ochraně prostředí a ke zvýšení
ekologické stabilíty území. V odůvodněných případech stanoví podmÍnky pro
odstraňování vegetace a Pro umístění náhradních výsadeb' Výsadba nové vegetace
musí být prováděna v souladu se zákonem č' 50 / 1976 o územním plánování a staveb-
ním řádu ve znění pozdějších předpisů.

Je povinností všech dotčených právnických i fyzických osob dle zákona č.11'4/1992
Sb. zajistit, aby jejich činností nebylo nad přípustnou míru zatěžováno prostředí a aby
ve své činnosti nezanedbali péči o kompenzaci rizik a poškození. Nástrojem k vyme-
zení limitů využítÍ. izemi dle zákona č.1'1'4/1992 Sb. je dokumentace ÚSES. Závaz-
ným podkladem pro její zpracování je mimo jiné generel ÚSES. Ten pořizují dotčené
orgány stáťní správy.

Prq'ekt Úsrs je součástí dokumentace potřebné pro vydání územního rozhodnutí.
Dokumentace prvků ÚSgS, které jsou podle dokumentace pro územní rozhodnutí
součástí stavby, je neopominute]:rou součástí dokumentace pro stavební povolení.
Realizace prvků Úsns podmiňuje souhlas orgánu ochrany přírody s uvedením stav-
by do provozu (vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby.)
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3.1.3

Silniční vegetace je nebo může být funkční součástí Úsps. Proto je třeba koordinovat
péči o ni s péčí o přírodu v celém dotčeném území. Komunikace jsou samy vždy ba-
riérou pro pohyb organizmů, vegetace u nich vždy působí podobně jako biokoridor,
umožňuje jejich pohyb.

Podmínky prostředí

V generelech a dokumentaci Úsps jsou tyto podmínky charakterizovány kódy, v
nichž je na prvním místě vegetační stupeň, druhé a třetí vyjadřuje druh a vlastnosti
půd na dotčeném ú'zemi.

Možnosti rozvoje zeleně jsou dány především přírodními podmínkami - zeměpisnou
polohou, členitostí územi, vlastnostmi půd, množstvírn srážek, teplotou ovzduší,
vlhkostí vzduchu, rychlostí a směrem větrů' Tyto údaje je možno vyčíst z geobotanic-
kých map v publikaci ''Vegetace ČSR''. obsahuje rovněž údaje o původních rostlin-
ných společenstvech.

Na každém stanovišti (biotopu) se může v přirozených podmínkách vytvořit pouze
jemu odpovíďající společenstvo. Podle výše uvedených třídících hledisek lze tato spo-
lečenstva spojit do větších skupin s obdobnými nároky a vlastnostmi a označit je
shodným kódem. Pro daný vegetační stupeň (VS) jsou charakteristické vždy jen urči-
té skupiny společenstev.

V nepřirozených stanovištních podmínkách na silničních pozemcích se na nevyvinu-
ých a trvale kontaminovaných půdách mohou zdárně vyvíjet obvykle jen náhradní
společenstvablízká pionýrským společenstvům osídlujícím ekologicky nestabilní vol-
né plochy. Na půdách bohatě zásobených živinami se šíří nežádoucí ruderální
společenstva.

Podmínky původního prostředí zhoršují zásahy lidí do režimu povrchových i pod-
zemních vod, znečišťování ovzduší, vody a půdy průmyslovou a zemědělskou výro-
bou a dopravou.

Podmínky přírodního prostředí mohou zlepšovat opatření na ochranu vod, výstavbu
vodních nádrží, zavlaŽovacích zaÍízení, úpravy druhové skladby lesú, zřizování vět-
rolamů, remízků, ochranných pásů zeleně v okolí zdroji znečišťování.

Hodnocení stavu izemi
Hodnocení stavu územi se provádí podle metodiky Českého ústavu ochrany přírody
- Výzkumné a monitorovací pracoviště v Brně. Výsledkem je mapa aktuálníro stavu
krajiny, která obsahuje informace o stavu všech jejich podstatných částí. Slouží k vy-
tvoření souboru informací o výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,
významných stromů a přírodě blízkých porostech (částech porostů), nadprůměrně
stabilních společenstvech, geomorfologických a geologických jevech.

Hodnocení aktuálního stavu izemíje vsfupní podmínkou a neopominutelným pod-
kladem pro návrhy nových vegetačních struktur u PK a pro návrhy zásahů do stáva-

iících porostu. Musí obsahovat informace nejen o současném stavu dotčených přírod-
ních prvků a struktur, ale tyto informace musí být vztaženy k vlastnostem dané části
přírodního prostředí a jim odpovídajícím společenstvům.
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3.1..4

Takto vytvořená databáze (zákres do map M 1:]'0 000), digitálně zpracovaný geogra-
fický informační systém (GIS) je spravována orgány ochrany přírody a je závaznýrn
podkladem pÍo zPracování územních plánů obcí, území a dokumentace USES.

Je spolu s odpovídajícími generely, případně s projekty či dokumentací ÚSES a plat-
nou územně plánovací dokumentací, podkladem pro rozhodování ve věcech ochrany
přírody při posuzování zárněrů a variant řešení, při posuzování dokumentace pro ú-
zemní rozhodnutí a stavební povolení ažpo kolaudaci staveb.

Stav silrriční vegetace je v mapách akfuálníro stavu krajiny vždy zachycen, protože
jde o jeden ze základních prvků (struktur) určujících její ráz a ovlívňujících stupeň
ekologické stability odlesněných území.

Hodnocení aktuálrrího stavu územije vsfupní podmínkou a neopominutelrrým pod-
kladem pro návrhy nových vegetačních struktur u PK a pro návrhy zásahů do stáva-
jících porostu. Musí obsahovat informace nejen o současném stavu dotčených přírod-
ních prvků a struktur, ale tyto informace musí být vztaženy k vlastnostem dané části
přírodního prostředí a jim odpovídajícím společenstvům.

Provozní podmínky

Silrriční vegetace je příslušenství dálnice, silnice a místní komunikace (MK). Kromě
přírodního a kulturního rázu krajiny je způsob výstavby pozemní komunikace (PK)
rozhodujícím činitelem, který má vliv na výsadbu zeleně. Ovlivní ji především vedení
trasy, kategorie PK, druh a materiálpovrchu vozovky, terenní úptavy a intenzita sil-
ničního provozu.

Nepříznivé účinky silrričního provozu se odtáží i na stavu vegetace a rozhodující jsou
i pro stanovení vhodnosti výsadby ovocných stromů u dané PK' z hygienického hle-
diska je nevhodné vysazovat ovocné stromy k PK s větší intenzitou provozu motoro-
vých vozidel než 500 - 1000 motorových vozidel za 24hodin'Yychází se z průměrné
roční intenzity, kterou uvádí sčítání dopravy. Nižší hodnoty platí pro oblasti v blíz-
kosti průmyslových a energetických center, vyšší pro oblasti neznečištěné průmyslo-
vými exhalacemi.

Zásadně je z hygienického hlediska nevhodné vysazovat ovocné stromy k PK, kde
bylo použito dehtových a asfaltodehtových pojiv při stavbě a údržbě silrric. Týká se
to i málo frekventovaných silrric III. tÍíďy, neboť ovoce v těchto podmÍnkách může
být kontaminováno polycyklickými aromatickými uhlovodíky z dehťu.

Vegetace nesmí zhoršovat podmínky pro bezpečný a plynulý provoz na PK:

_ nesmí bránit řidičům v rozhledu na křižovatkách a obloucích, ani v pohledu na
dopravní značky, bezpečnostní zařízení a jiná vozidla

- nemá ohrožovat posádku vozídla, které opustilo jízdní dráhu, ale naopak pomáhat
při brzdění,

- nemá zhoršovat sjízdnost PK opadem listí, plodů, větví a polomy stromů,
_ má umožňovat optické vedení voziďIa a chránit řidiče před oslněním,
- má zmirňovat nepříznivé působení větru a sněhu na vozovku a vozidlo,
- má bránit větrné a vodní erozi u krajnic a svahů, aby nedošlo k podemflánívozov-

ky, popř. zemního tělesa.
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Vhodně navržená a vysázená vegetace může plnit všechny funkce uvedené v čl' 2,

nebo podle podmínek stanoviště a požadavků provozu je dána přednost jedné nebo
několika funkcím, které má přednostně plrrit.

32 KoNCEPCE_oBECNĚ
Aby péče o vegetaci měla řád a aby bylo možno stanovit její priority a limity, je účel-
né, aby byla jako podklad pro rozhodování zpracována pro dané období závazná
koncepce.

Základníje dopravní politika státu, jeho koncepce rozvoje si]rriční dopravy. (Ta musí
odpovídat platn;im zákonům stáfu a má být sIučitelrrá s koncepcí sousedních států,
případně EU). Na ni navazují koncepce a zásady péče o silniční vegetaci pŤtjaté orgá-
ny státní správy (ministerstvo, okresní úŤady, případně vyšší územně správní orgá-
ny)' Tyto orgány vydávají v rámci zákonných zmocnění dotčeným subjektům a oso-
bám odpov ídající pokyny:

- resortní vyhlášky a ntřízeni, TP, vzorové listy a metodické pokyny, případně jiná
doporučení a pokyny (okresním úřadům a správcům)

- rozhodnutí a opatření okresních úřadů (pověřených obcí): ve věcech rozvoje silrriční
dopravy v souvislosti s tvorbou územních ptánů a ve stavebnírn Ťízení, ve věcech
ochrany veřejných zájmi - ŽP,kultura, hygiena...(všem dotčeným osobám, obcím,
jiným stranám a orgánům státní správy).

Nedílnou součástí staveb pro dopravu je podle obecně platných ustanovení stavební-
ho a silničního zákona také vegetace na silničních pozemcích. Spoluvytváříjednu ze
základních kraj inotvorných strukfu r určující ch r áz kulturní krajiny.

Podle zákona č. 11'4/L992 sb., o ochraně přírody a krajiny je vegetace na silrričních
pozemcích předmětem ochrany z těchto důvodů:

a) jde o dřeviny rostoucí mimo les,

b) je významným krajinn11irn prvkem,
c) je součástí územních systémů ekologické stability.

Podle zákona č.17 /1992 Sb., o životním prostředí je silniční vegetace jeho neopomi-
nutelnou součástí, protože:

a) svými životními projevy zlepšuje jeho stav

b) svými vlastnosťmi působí proti jeho zhoršování

Stav vegetace ovlivňuje funkčnost dopravních zaŤízení a má snižovat negativní vlivy
provozu na PK. Nemá ohroŽovat bezpečnost provozu a nemá ztéžovat využívání sLI-
ničních pozemků ani omezov at pr áv a vlasfiríků sousedících nemovitostí.

Stav vegetace ovlivňuje kvalifu životního prostředí, proto je předmětem veřejného
zájrnu. Zanedbání péče o ni vede k poškození prostředí :

a) přímo tín, že se sníží její životaschopné množství
b) nepřímo tím, že se zmenší její vliv

Z těchto důvodů je účelné, aby:
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3.3.L

3.3.2

a) péče o silniční vegetaci byla podřízena potřebě ochrany životního prostředí
b) výběr dřevin pro výsadby u komunikací bylposuzován podle ekologických hle-

disek, podle kterých je rozhodující potřeba ochrany a obnovy přirozených
(původních) společenstev (ekosystémů) a požadované funkce (viz čL.2.)

POZADAVI(YNAVEGETACI

Dle zákona o Pozemních komunikacích jsou uvedeny v čl. 1_.3.2

Vegetace je příslušenství komunikace a nemůŽe být pouze trpěna a iikvidována/ pro-
tože podstatně ovliňuje její užitné vlastnosti a má vliv na bezpečnost provozu a kvali-
tu prostředí. Jakékoliv zásahy do vegetace podléhají předpisům obecně platrrým o ži-
votním prostředí (zákon č. 17 /1992 Sb.) a o ochraně přírody a krajiny (zákon
č.1.74/1992 Sb.). Navíc musí být stav vegetace takový, aby nebyla ohrožena bezpeč-
nost provoZuÍ:.a komunikaci a aby silrriční vegetace plnila další funkce (víz kap. 2).

Poškozování si]:riční vegetace je zakázáno ust' $19 odst. 2 zákona č' L3/I997 sb.
(oPK) a pokuý až do výše 200 000 Kč ukládané právnickým osobám za tuto skutko-
vou podstafu ukládá silniční správní úřad dle ust. $ 42 odst 1 písm. d) téhož zákona.

Dle Vzorové koncepce silniční zeleně _

Generel doprovodných porostů komunik ací, 1989

Stanoví způsob vyhodnocení stavu vegetace a určuje zásady podle kterých se má ří-
dit a plánovat péče o zeleň a její obnova. Je určena především pro kvalifikované zpÍa-
cování koncepce silrriční zeleně celého okresu. Pro jednotlivé úseky stanoví typ výsa-
deb a výběr dřevin podle stanovištních podmínek, podle požadavků ochrany krajiny
a zásadtvorby Úsps (územních systémů ekologické stability).

3.4 PoDMÍNI(Y uŽÍvaxÍ vgcnrncE U DÁLNIC A SILNIC
Silniční pozemky a vegetace na nich jsou majetkem státu. Výkonem správy a úďržby
je pověřeno RSD a SUS. Zajilštťujíji jednotlivá Střediska správy a ú'držby dáinic a V o-
kresech příspěvkové organízace - Správy aúdržby silrric.

SÚS a SSÚD lživají silniční pozemky a ošetřují vegetaci na nich tak, aby mohla ptnit
poŽadované funkce, neztěžovala možnost uživání těchto pozemků, aby neomezovala
uživatele sousedních pozemků v jejich právech (šíření plevelů, rozrůstání porostů na
sousední pozemky).

Limity užívání těchto pozemků, pokud vyplýnrají ze zájrni ochrany přírody, jsou za-
psány na listech vlastnictví (LV) - jsou věcnými břemeny. Hranice dotčených zvláště
chráněných úzerrrijsou zaměřeny a zakresleny do map katastru nemovitostí.

Pro zajištění souladu zájmi k ochraně životního prostředí a ochraně zemědělského
půdního fondu je nejdůležitější dohoda se zemědělci.
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Uživatelé sousedních pozemků nesmí ořezávat větve a kořeny dřevin a poškozovat
zeleň mechanizmy ani chemickými přípravky.

Náhrady za škody vzniklé na silniční vegetaci je nutno uplatňovat podle zákona
č. 73/7997 sb.

3.5 pÉČE o VEGETACI

3.5.1 Generel doprovodnýchpoÍostůkomunikací

Na většině okresů Čn ryt j\ž zpracován podle Vzorové koncepce silniční zeleně
Generel doprovodných porostu komunikací, který rná:

_ stanovit jednotnou koncepci rozvoje porostů u PK v rámci okresu
- poskytnout správci PK dlouhodobý podklad ke koncepční péči o porosty
_ stanovit postup vytváření polyfunkčních liniových prvků s vyšší ekologickou sta-

bilitou (které mohou být součástí územního systému ekologícké stability - Úsns;
- usnadnít volbu druhů a jejich uspořádání podle stanovištních podmínek a poža-

dovaných funkcí, včetně bezpečnosti dopravy
- stanovit možnost pěstování ovocných stromů u PK v konkrétrrích podmínkách
- obsahovat přehled o nejčastěji pouŽívaných druzích dřevin v okrese, aby mohlo

být v předstihu zabezpečeno jejich pěstování
- stanovit počet pracovníků, mechanizačních prostředků a výši finančních nákladů

na údržbu doprovodných porostu
- připravit údaje o sortimentu dřevin a jejich uspořádání pro zpracování provádě-

cích projekťů vegetačních úprav složitějších úseků (rozsáhlé plošné výsadby)
- umožnit správcům PK realizaci výsadeb na jednoduchých úsecích (především

aleje) bez realizační dokumentace.
V generelu je na záHadě podkladových materiálů, průzkumu stávajících porostu, je-
jich druhového a věkového složení, prostorových možností, charakteru okolní krajíny
a stanovištních podmínek, zejména pŤirozených vegetačních sfupňů, navržen stupeň
obnovy.

Komplexní návrh dává jasný návod na výsadbu porostů. Na mapě okresu je ke kaŽdé
PK graficky a barevně označeno, zda se podle zhodnocení všech faktorů navrhuje:

- plošná výsadba okrasných dřevin
- jednořadá výsadba okrasných dřevin
- aleje ovocných stromů

Generel určuje pro jednotlivé úseky PK typ vegetačních úprav (plošné výsadby, páso-
vé výsadby, aleje) a druhovou skladbu porostů předevšÍm podle stanovištních podmi
nek, funkce vegetace a limitu bezpečnosti dopravy. Podle těchto TP (tab. č. 1) může
být výběr dřevin dále upřesněn, případně rozšířen.

Podle platného generelu a výsledků hodnocení aktuálního stavu vegetace u PK zpra-
covává správce PK plány péče o vegetaci na dané období (obvykle rok, případně část
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roku). Při tom stanoví co bude provádět vlastními silami (obvykle bez PD nebo se
zjednodušenou PD) a co bude provedeno dodavatelsky.

g.5.2 Plány péče o silniční vegetaci ve správě SÚS

3.5.2.1' Dlouhodobý plán

Dlouhodobý plán péče - v souladu s generelem doprovodných porostu - určuje prio-
rity zásahů pro období delší než dva roky. Především dokumentuje v jakém rozsahu
mábýt prováděna ú'držba a jak má být prováděna posfupná obnova porostů, případ-
ně stanoví potřebu, rozsah a termíny likvidace a obnovy vegetace'

Priorifu má zajištění bezpečnosti provozu' Proto se plánují zásahy do porostu nejdří-
ve tam, kde vegetace může tvořit dopravní závady, zejrnéna:

- stromy v krajnicích,
_ vegetace, která brání potřebnému rozhledu na křižovatkách a obloucích,
- staré, neproduktivní nebo nemocné ovocné stromy,
- vegetace, která zasahuje do průjezdního prostoru siJ:ric podle ČsN 73 6207.

Dlouhodobý plán je podkladem pro jednání správce PK s dotčenými orgány a
stranami.

3.5.2.2 Krátkodobý p|án

Krátkodobé plány se zpracovávají pro jedno plánovací období (rok), případně pro
jednotlivé, v předem stanovené krátké době (lhůtě) proveditelné zásahy do porostů.

UmoŽňují stanovit nákiady a potřebu materiálů a prací na dané období v aktuálních
cenách a tedy jsou nezbytné Při sestavování ročního plánu SÚs a při jednáních o jeho
finančnÍm zajištění.

Tyto plány obsahují konkrétní údaje o skutečnostech, které mohou být předmětem
zájmv jiných osob a veřejného zájrnu' Musí být s dotčenými stranami předem včas
projednány a koordinovány.

Yždy je třeba postupovat v souladu se zákony a předpisy o územním plánování, sta-
vebním řádu a o ochraně přírody a krajiny.

3.5.3 Péče o silniční vegetaci ve správě ŘsD

Řídí se stejnýrmi zásaďarní, které jsou v TP uvedeny pro silniční vegetaci ve správě
SÚS' Rozdílje v charakteru porostu. U dálnic převažují souvislé porosty na velkých
plochách svahů a navíc zde jsou i architektonicky náročnější úpravy odpočívek, okolí
čerpacích stanic a podobných objektu. Aleje se zde naopak nevyskytují.

Specificky náročná je péče o vegetaci ve středních dělicích pásech, kde musí býtbÍán
zřetel na extrémní zatížení prostředí škodlivinami a zároveň na potřebu vytvoření
funkčních porostů limitovaných rozměrů (tvarování stěn proti oslrrění).
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3.5.4 Péče o vegetaci ve městech av zastavěných územích obcí

Ze sotčástí silrric je v průjezdních úsecích vyloučena veškerá silniční vegetace (keře,
stromy), bez ohledu na jakém pozemku se nachází a péče o ni přecházíplně do pů-
sobnosti obce. Předpokládá se, že právě obce budou mít zájern na tom, aby tato zeleň
přispívala k lepšímu životnímu prostředí a celkovému vzhledu obce.

obvykle není prováděna SÚS ani SSÚD, ale zajíšťují ji obce. Úměrně vyššímu podílu
dekorativních porostů na stísněných plochách s mnoŽstvírn cízích zaÍízení, přede-
vším podzemních i nadzemních vedení inženýrských sítí, se zvyšuje náročnost péče a
množství omezení.

4 SPRAVA VEGETACE

41 EVIDENCE
Vegetace je příslušenstvím dálnic, silnic a místních komunikací a je majetkem, který
musí být podle platných předpisů řádně evidován a inventarizovánjako hmotný in-
vestiční majetek.

Inventarizace vegetace na silničních pozemcích se provádí proto, aby byl zjištěn věc-
ný rozsah majetku ve správě správce příslušné PK. Na základě zjištěných (ldajů lze
vyhodnotit celkový stav vegetace, výměry jednotlivých druhů dřevin a určit jejich
cenu.

Eviduje (a inventarizuje) se vegetace vždy na souvislé, v terénu dobře vymezitelné
ploše nebo úseku alejí se stejnorodými podmínkami a vlastnosťmi. Taková plocha ne-
bo úsek se stává základní evidenční jednotkou (ED. V záhlaví se uvádí zejména: čís1o
komunikace, staničení a strany komunikace. Rozlišov atlze tyto evidenční jednotky:

a) svahnásypový
b) svah záŤezový

c) plocha v rovině
d) střední dělicí pás
e) alej

f) samostatně evidovaný přírodní a stavební prvek

Hodnocení vegetace

Má být doloženo vždy jako samostatná příloha' která se zpracovává jako výsledek
každé provedené inventarizace' Je průběžně doplňována o další doklady ( rozhodnu-
tí o změnách v kategorii ochranf , záznarny a protokoly o šetřeních ve věcech, které
mění hodnotu vegetace - dosadby, poškození, likvidace, změny a doplňky dohod o
umístění cizích zatízení do dotčených ploch). Úaaje společné pro více evidenčních
jednotek jsou vždy jen u jedné z nich, u ostatních jsou jen zmíněny v odkazech.

4.1..\
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4.1.2 Kategorie vegetace na evidenčních iednotkách

Aktuálrrí údaje o vegetaci je třeba získávat a evidovat odděleně podle kategorií níže
uvedených tak, aby je bylo možno využít pro plánování odpovídajících druhů pěs-
tebních a udržovacích prací a nákladů na obnovu, případně pro jejich v dané době
platné ocenění (mimo jiné i pro účely stanovení náhrad za poškození).

Rozlišují se tyto jednotlivé kategorie vegetace:

a) aleje stromů okrasných
b) aleje stromů ovocných
c) jednotlivě rostoucí stromy
d) trávník
e) porosty dřevin
f) porosty ve středním dělicím pásu
g) tvarované porosty (živé ploty, stěny
h) vegetace na konstrukcích a v nádobách
i) dekorativní porosý (záhony květin artůí)

4.'l'.3 Sadovnickáhodnotavegetace

Všechny podstatné hodnoty vegetace jsou shrnuty pod jednu veličinu. Tou je sadov-
nická hodnota. Počtem bodů je výádřen stav hodnocené jednotky (stromu, keře, sku-
piny, porostu, případně celé E) tákto:

5 bodů - nejcennější zdravé a perspektivní
4body - zdravé, perspektivni s menšími nepravidelnostmi,
3 body - zdravé, perspektivní, tvarově netypické,
Zbody - poškozené, chátrající, neperspektivní, určené k odstranění
1 bod - nemocné, zdrojnákazy, k odstranění ihned.

Hodnocení okrasných i ovocných stromů je stejné, navíc se u ovocných určí plodnost,
vhodnost odrůdy pro navržený způsob zužitkování. Určí se, zda v daném místě jsou
trvale vhodné podmínky pro pěstování ovoce.

Vyhodnotí se i prostorové uspořádání dřevin, zejména zda rostliny rostou v přede-
psané vzdálenosti od vozovky alnŽenýrských sítí.

42 ocEŇovÁNÍvgcErncE
nídi se platnými předpisy o oceňování nemovitostí a platnými oborovými ceníky.

Jako celek je vegetace oceňována spolu s pozemkem při předávání nově upravených
ploch podle pořizovací ceny. V dalších letech se mění, protože hodnota vegetace se
mění v závislosti na růsfu a v1fvoji rostlin a jejich porostu a může se snižovat nebo
zvyšovat podle rozsahu péče, případně podle působení vnějších vlivů. Navíc se jinak
mění cena jednotlivé rostliny v souvislém porostu a jinak roste-li osamoceně.
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Ocenění jednotlivých prvků vegetace lze provést PolJze podle odborně provedené in-
ventarizace podle v dané době platných předpisů.

43 ZPŮSoBY PÉČE o STÁVAIÍcÍ rncETACI

4.3.l Obecně

Správci silrričních pozemků jsou povinni pečovat o tento majetek stáfu ( porosty na
nich) tak, aby byly zachovány všechny jeho hodnoty a funkce dle obecně platných
předpisů a dle specifických požadavků souvisejících s používáním PK.

Z výsledků aktuálrrího hodnocení vegetace bude patrno' jaké zásahy je třeba provést
a bude možno stanovit i jejich prioríty a odhadnout cenu. Podle rozsahu a náročnosti
prací bude možno rozhodnout o způsobu provedení - vlastními silami správce PK
nebo odborně způsobil1imi zhotoviteli (na podkladě výběrového řízení a výsledků
zadání veřejné zakázky). Je možno kombinovat i provedení vlastními silami pod ve-
dením odborně způsobilé osoby (nejlépe osoby autorizované v oboru zahradní a kra-
jinářská tvorba).

Všechny práce prováděné dodavatelsky je nutno řádně kontrolovat a přebírat - dle
TKP 13. Všechny požadavky musí být řádně uvedeny ve smlouvě a jejich splrrění je
nutno od zhotovitele vyžadovat.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat zásahům do vegetace u stavebních objektů a zaŤí-
zení umisťovaných na silničních pozemcích (propustky, mosty, zdt).Při zásazích do
vegetace především v místech přechodu ploch znásypu do zářezu a naopak, tj. v nu-
lových bodech a tam, kde je třeba provést likvidaci porosťu v souvislosti s provádě-
ním zemních prácí, je třeba provést nové vegetační úpravy. V těchto případech má
být vždy zpracována (odborně způsobilým projektantem) dokumentace vegetačních
úprav.

V závislosti na věcném rozsahu, odborné' technické a materiálové náročnosti a podle
vlastních možností a odborných předpokladů volí správce vegetace způsob provede-
ní prací' Jeho rozhodování je ovlivněno dostupností finančních prostředků a naléha-
vostí zásahů.

4.3.2 Vlastními silami

zajišť.rjí správci PK přednostně:

a) odborně nenáročné, pravideině se opakující zásahy a úkony
- kosení trávníku
- čištění ploch trávníků a porostů dřevin
- likvidaci náletů
- příp.kácení stromů

b) odborné zásahy jen pokud je budou provádět odborně způsobilí, plně vybavení
kvalifikovaní pracovníci' přednostně zajístí pěstební a údržbové práce, výchov-
né zásahy, probírky porostů, řez, tvarování stěn, kácení, aplikování ochranných
postřiků (dle pokynu orgánů ochrany rostlin), akutní zásahy a likvidaci

Vysazování a ošetřování silniční Vegetace 19

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



4.3,3

mimořádných případů - havarijních stavů porostů, poškození při nehodách a
postupnou obnovu porostů v menším rozsahu bez podstatných změnv uspořá-
dání a druhové skladbě porostů, pokud byly odborně za\oženy, případně ná-
hradu náletových či jinak nevhodných porostů (po konzultaci se zodpovědný-
mi odborníky a orgány ochrany přírody). Dále mohou provádět obnovu a za-
kládání trávníku a pečovat o vegetací na konstrukcích.

Dodavatelsky

Tímto způsobem zajilšťuje správce péči o vegetaci pokud nemá možnost provést ji
vlastními silami odborně, v požadovaných termínech, nebo pokudby rozsah prací
ovlivnii postup jiných prací. Dodavatelsky zajIš(.vje i práce, pro které nemá kvalifiko-
vané pracovníky či pracovníky oprávněné podle zvláštních předpisů.

Takové práce je třeba předem zajistit organizačně a finančně avyužít přitom výběro-
vého řízení. Přímo mohou být zadávány jen práce menšího rozsahu' Zhotovitel je 'y-bkán prostřednictvím výběrového řízenípodle zákona č.199 /1994 Sb. ve znění záko-
nač.148/1996sb.,ozadáváníveřejných zakázekaMetodickéhopokynukzákonuč.
199/1994 Sb. ve znění zákona č.148/1996 v oboru PK (MD Čn e'1. 20917 /96-230 ze
dne28.6.1996).

Podle $ 2 citovaného zákona je veřejnou zakázkols:

a) koupě - rostlinného a jiného materiálu)
b) zhotovení díla - projektové a obdobné dokumentace,

realizace vegetačních úprav
dopěstování porostů
provedení speciálních zásahr3

- kosení trávníku, ošetřování dřevin
likvidace plevelů, kácení
ochrana proti chorobám a škůdcům

- dosadby, probírky, přestavba porostů
- obnova (nevyhovujících) porostů
- rekonstrukce

Zadavatel vyhlašuje (zveřejněním v Obchodním věstníku) veřejnou obchodní soutěž,
v odůvodněných případech vyzve k podání nabídky někoiik, případně jednoho
zájernce.

Zadavatel stanoví podmínky soutěže, poskytne zájemcům zad,áxací dokumentaci a vy-
hodnotí nabídky uchazečů s cílem získat nejvhodnější nabídku, na jejírnž základě u-
zavŤe smlouvu o dílo.

V podmÍnkách soutěže musí být stanoveno plnění (předmět) zakázky, doba a místo pl-
nění, požadavky na kvaliÍikaci uchazečů, určen způsob hodnocení nabídek' thůty a mís-
to pro podání, otvírání obálek s nabídkami, zadávací lhůta, adresa a lhůta pro poskyt-
ntsú ztďávací dokumentace, identifikační údaje o zadavateli, možnost kontakfu. Mo-
hou být stanovena zvýhodnění čí omezení pro určité skupiny zájernci.

c) údržba

d) opravy
e) úpravy

20 Technické podmínky

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



Zájemcům o veřejnou zakázku poskyfuje jako podklad pro zpracování nabídky zadá-
vací dokumentaci. V té jsou stanoveny zejména požadavky na jakost a technické vlast-
nosti předmětu veřejné zakázky.

Požadavky na jakost a technické vlastnosti předmětu veřejné zakázky se obecně řídí
TKP 13 a těmito TP.

Je nezbytné, aby v zadávací dokumentaci bylo jednoznačně určeno následující:

a) u rostlinného materiálu kvalita, velikost a expediční úprava výpěstků, limity
lhůt pro dodání (termín, klimatické podmínky), místo odběru zboži (u prodejce,
u zadavatele, na místě použití) a způsob přepravy (vlastní, ji"r" dopravcem),
protože to vše jsou skutečnosti, které ovlivňují cenu a stav (kvalitu) dodávané-
ho materiálu' V odůvodněných případech je třeba žáďat doklady o původu,
pravosti druhu a zdravotrrím stavu rostlin (fytokaranténní osvědčení), přede-
vším předpokládá-li se dovoz výpěstků ze zahraníčí.

b) u projektové dokumentace je nutné mimo obecně platné požadavky na kvalifu
uvést požadavky na rozsah projektové dokumentace, její (tčel, požadavky a li-
mity vypl;irvající ze skutečností které nejsou obecně známy (ochranné zóny),
nebo jejichž zveŤejnění je omezeno zájmy státu.

c) u realizačních prací je nutno mimo obecně platrré poŽadavky na kvalifu uvést
požadavky vyplýxající z podmínek, které nejsou obecně znárny (provoz na ko-
munikaci, možné či dané lhůty výluk PTovozl7,limity dané zájrny dalších do-
tčených osob a ji"ýrmi zvláštními zájrrry stáfu).

Zadavatel stanoví rozsah své součinnosti při provádění prací - poskytnutí ploch pro
zaŤízení staveniště, odstavné, skladové a manipulační plochy' určí možnost nakládání
s odpady (nabídky možnosti skládkování, ceny, vzdálenost skládky, spalovny odpa-
dů), určí zdroj vody pro zálivku a vhodné zeminy či dalších materiálů (např. mulčo-
vací) potřebné pro realizaci vegetačních úprav. Uvede jak zajistí dopravní značení,
případně změnu organizace ProVoZu na PK.

ZaďavateI stanoví podle TKP 13 způsob kontroly kvalíty a množství prací během rea-
Iízace a podmínky pŤevzetí hotového díla (např. převezme dío ihned po realizaci, po
určené době nebo po dopěstování porostu - vytvoření souvisle zapojených porostu
keřů), vymíní si dalsi p.áce (péči o vegetaci - dosadby, modelaci p_orostu po určené
době)'

Poznámka: o ceně rozhodují i skutečnosti, které může zadavate] ou]iunit - kva]ita a
Ihůty provedení předcházejícÍch prací, předevšÍm terénnÍch úprau, sfupeň zanedbání
údržbyporostů a čistota ploch.

a) u údržbových prací stanoví rozsah (technologii) a lhůťy (harmonogram) prová-
dění prací, určí míru v jaké budou prováděny bez dalšího ujednání náhradní
dosadby za uhynulé (zničené) rostliny a určí způsob evidence, kontroly a pře-
dávání provedených prací. Stanoví rozsah své součinnosti při provádění prací,
případně návaznost na práce dalších osob a určí omezení pro vykonávané prá-
ce vypiývající zprovozních a dalších podmínek daného místa

b) u oprav a úprav se posfupuje obdobně.
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Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek se řídí předpisy, uveden1imi ve 2. odst. tohoto článku. Specifické
požadavky na jednotlivé prvky vegetace a na řešení vegetačních úprav pozemků jsou
podrobně uvedeny v dalších kapitolách TP.

Hodnotí se:

a) u nabídek na zpracování projektové dokumentace:
- úpLrost dokumentace a dokladi dIe zaďávací dokumentace

a podmínek
- odbornost
- cena

b) u nabídek na realizační práce:
- soulad se zadávací dokumentací a podmínkami
- kvalita materiálu
- úplnost a kvalita prací
- zártky
- lhůty
- cena

c) u nabídek na ídržbové práce:
- úpLrost a kvalita prací
- kvalita použitých materiálů
- záruky
- lhůty
- cena

Yztahy zhotovitele a objednatele se Ťídí uzavřenou smlouvou o dílo. Její součástí je
schválená dokumentace, VDP, ZDP,TKP aZTKP.

Objednatel (stavebník) předává staveniště, kontroluje kvalitu a množství provádě-
ných prací (zajilšÍuje stavební dozor), spolupracuje se zhotovitelem dle smlóuvY, za-
jíšťuje převzetí a kolaudaci hotového díla. Podle potřeby zajlšlťuje spolupráci se zho_
tovitelem PD, případně formou autorského dozoru. (ProtoŽe projektant je o díle nej-
úp1něji informován a není obvykle závisIý na zhotoviteli díla, může kvalifikovaně
provádět autorský dozor přircaLizací dila, resp. spolupracovat se stavebním dozorem
objednatele).

4.4 INVEsTIČNÍ A PRoJErČNÍ rŘÍpnnva
Je zajišťována podle platné koncepce rozvoje silniční dopravy složkami s celostátní,
regionáJrrí a místní působností (MDS, RSD, Magistráty, Městskými, Okresními a O-
becními úřady).

Správci komunikací mohou zajišťovat některé činnosti především pŤí zásazích do po-
rostů u stávajících komunikací a při rekonstrukcích a opravách PK menšilro rozsahu,
při kterých dojde k zásahu do vegetace.Yždy se zúčastňují jednání jako budoucítlži-
vatelé a správci. Ze znalosti místních poměrů mohou lépe posoudit kvalitu nabídek,
sledovat ji při provádění prací ajsou přímo zainteresováni na kvalitě výsledku a na
záručních podmínkách.
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4.4.1' obecně

Pro nové silniční stavby a rekonstrukce většího rozsahu pořízuje stavebník 1ŘSo, ob-
ce, případě jiné právnické nebo Íyzícké osoby) doklady a dokumentaci'

obsah a náIežItosti projektové dokumentace jsou dány stavebním zákonem č.
50/1976 Sb., vyhláškou č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a sta-
vebním řádu ve znění vyhl. č. 155/1980 Sb. a vyhl. č.378/1992 Sb., Směmicí pro do-
kumentaci staveb PK, TKP - D kap'8 a těmito TP.

Záměr stavebníka je projektovou dokumentací postupně konkretizován pro účely ú-
zemního a stavebního Ťízení. Vegetační úpravy jsou dokumentovány a realizovány
jako samostabrý stavební objekt, popřípadě část objekfu. Proto jejich příprava a reali-
zace probíhá podle pravidel, která platí pro celou stavbu.

V odůvodněných případech může být PD vegetačních úprav zptacována samostatně,
především v případech, kdy to vyplý,vá ze zárněru správce (obnova vegetace u sílrric
dle dříve Zplacované okresní koncepce a v případech, kdy bylo účelné oddělit termín
stavby nebo opravy PK od termínu realizace vegetačních úprav, napŤ' z provozních,
ekonomických nebo biotechnických důvodů).

Pro jednoduché úpravy malého rozsahu a v případech, kdy jde o doplrrění či obnovu
stávající vegetace podle původního stavu může být zpracována zjednodušená
dokumentace.

Z dokumentace musí být zřejmé jak byly splr:rěny požadavky objednatele, výsledky
projednání, rozhodnutí orgánů státní sptávy, podmínky předchozího sfupně projek-
tové dokumentace, podmínky územního pliánu, zda je předložené řešení v souladu se
zájrny dotčených stran a jak byly řešeny případné střeý zá1mů.

4.4.2 Dokumentace pÍo :úzenrní rozhodnutí (DÚR)

Pro řešení vegetačních úprav je v této Íázirczhodujícínávaznost na ú.zemníplán, pře-
devším dokumentaci územního systému ekologické stability. Pokud dokumentace
Úsgs chybí, musí se provést průzkum a vyhodnotit stav ízerni v míře, umožňující
zpracovat pro dotčenéúzemínávrh na úrovni dokumentace ÚSpS.

ZáI<I'adnírn podkladem je situace 1 : 500 - 1, :2 000 se všemi polohopisnýrní a výško-
písn1irni údaji, se zakreslením inženýrských sítí, objektu, stávajících trvalých porostů
dřevin a jednotlivých stromů, hranic pozemků a dalších údajů.

Součástí oÚn ie také návrh vegetačních úprav u dotčených PK, který musí obsahovat
údaje, z nichž bude možno posoudit prostorové uspořádání, druhovou skladbu Vege-
tace a její vztah k okoli případně vliv úprav na hodnoty krajinného rázu za daných
přírodních a urbanistických podmínek'

V případě, že příslušný orgán ochrany přírody, poPř. obec požadují zřízení ''zelených
pásů'', výsadbu částí ÚSES a pod. mimo silniční pozemek na základě výsledku EIA
nebo jako náhradní výsadbu, musí být postupováno v souladu se zákonem č.
1,1'4/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tj. k tomuto účelu musí být poskytnuty po-
zemky a musí být znárn následný majetkový správce, který po realizaci tyto
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Vegetační úpravy převezme' Správci komunikací nejsou oprávněni vykupovat po-
zemky většího rozsahu, než je nezbytně nutné k výstavbě PK a jejímt zabezpečení,
ani k údržbě výsadeb mimo silniční pozemek' Dokumentace musí obsahovat odsou-
hlasení vegetačních úprav se všemi následnými majetkovými správci, popřípadě
vlastníky pozemku.

DÚR obsahuje textovou a výkresovou část.

Textová část:

- identifikační údaje stavby
- stanovištní podmínky ( klimatické, půdní, nadmořská výška)
- popis úzerní, ve kterém se stavba nachází (pole, les, chráněné izerní apod.
- sortiment dřevin.

Výkresová část:

- výkresy v měřítku 1 : 500 - 1' :2 000 s vyznačením ploch pro zatravnění a osázení
dřevinami.

4.4.3 Dokumentace Pro stavební povolení (DSP)

Podkladem pro DSP je zejména DÚR a (tzemnírozhodnutí včetně jeho podmínek.

Dokumentace vegetačních úprav musí být rozdělena podle následných majetkových
správců (zvIášť pro ŘSD, SÚS, správce vodních toků v příp adě, že sóučástí ótavbyPK
bylapřeložka vodních toků a pod.)

DSP obsahuje textovou a výkresovou část.

Textová část:

- Průvodní zpráva se základními identifikačními údaji o stavebníkovi, o druhu a ú-
čelu stavby,údaje o dotčených pozemcích, o vlastnických vztazích'

- Souhrnná technická zpráva s popisem urbanistického, archítektonického (zde bio-
logického) řešení stavby jako celku, konstrukčních částí a technologických celků, s
údaji o ochranných pásmech, o návaznostech na prvky Úsns a o skutečnostech
rozhodujících o vlivu stavby na životní prostředí, S Vymezením podmÍnek ochrany
zdraviLiďí abezpečnosti při realizaci stavby (zde zvláště při realizaci vegetačních
úprav bez přerušení provozu nebo při částečném omezeníprovozu na PK).

Souhrnná technická zpráva obsahuje zejrnéna:

- stanovištní podmínky (klimatické, půdní, nadmořská výška)
- popis území, ve kterém se stavba nachází (pole, les, chráněná úzerní, zv1áště chrá_

něné části území) a specifikace řešení vyplýxající z 1imitů izerní
- sortiment dřevin a počet kusů jednotlivých druhů dřevin, zdůvodnění sortimentu'

popř. výjimku ze zákona č. 114 / 1992 sb.
- popis návrhu řešení v jednotlivých částech stavby, napŤ. zářezové svahy, násypo-

vé svahy, křižovatky
- popis úpravy půdy a jejflro zpracování
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4.4.4

4.4.5

- podrobný popis technologie výsadby dřevin a všech prací souvisejících s kvalitou
dí1a

_ technologie zakláďání trávníku, včetrrě návrhu osevních směsí
- rozvrh dokončovacípéče od výsadby nebo zatravněnípo předání.

Výkresová část:

- celková situace stavby s vyznačením všech rozhodujících skutečností, především
hranic pozemků, polohy objektu a zařízenínáIeŽejících ke stavbě PK a se zákresem
všech (i cizích) zaŤízení nalézajících se v plochách určených pro vegetaci. Z této
situace musí být jasné, jak jsou dodržena všechna předem daná omezeni přede-
všÍm rozhledové trojúhelníky, odstupy porostů od jiných objekťu a zařízení, o-
chranná pásma atd.

- stavební výkresy vegetačních úprav dokládající' jak je řešeno prostorové uspořá-
dání a druhová skladba porostů, uspořádání dřevin v pásech nebo skupínách. To
je obvykle doloženo vzorovými (charakteristickými) detaily aŤezy

- stavební výkresy vegetačních úprav podle majetkových správců; v případě, že se
jedná o větší stavbu v rozsahu několika kilometrů, stačí měřítko 1 : 2 000 se soupi-
sem dřevin vždy k nějaké ucelené části (např. svah zářezu, svah násypu, oko
křižovatky).

Dokumentace PÍo zadání stavby (Dzs)

Dokumentace pÍo zadání stavby (vegetačních úprav) musí obsahovat údaje jako DSP
a navíc obsahuje soupis prací (navazujícína navržené technologické posfupy) a speci-
fikaci materiálů (druh, množství velikost a expediční úpravu výpěstků, druh a množ-
ství osiv, hnojiv a jiných materiálů). Je v ní stanoven postup prací, případně jejich eta-
pizace a řešena koordinace realizačních prací.

Realizační dokumentace stavby (RDS)

Realízační dokumentace obsahuje v textové části stejné údaje jako dokumentace pro
zadání stavby.

Výkresová část - obsahuje detailní osazova cí pIány . V případě staveb dlouhých něko-
lik kilometrů stačí výkresy v měřítku 1 :2 000, kde se zřetelně vyznači rozmístění jed-
notlivých skupin nebo porostů. Na každých 100 m, příp. ke každé skupině musí být
uveden qÍpis rostlin. K ucelené části (např. svah zářezt, svah násypu) bude další
souhrnný soupis vysazovaného materiálu' V případě menších staveb se volí měřítko
větší.

Dokumentace musí být rozdělena podle jednotlivých majetkových správců.

Podstatné zrněny a doplňky musí být projednány a doloŽeny dodatky RDS.

Nepodstatné změny odsouhlasuje stavební dozor / objednatel.

Za nepodstatné změny ve vztahu k platné PD lze považovat:

a) změny velikosti v1ipěstků o jeden stupeň,

b) záměnu prostokořenných v11ipěstků zabalené (ve stejné ceně)
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c) změnu počfu rostlin úměrně podle velikosti výpěstků při výsadbě, pokud není
větší než 10 %

d) záměnu odrůd vysazovaných a vysévaných rostlin pokud se liší po|7ze jejich
jméno a původ (obchodní označení) a neliší se jejich kvalita (biologické a tech-
nické parametry).

Za podstatr:ré zrněny lze považovat:

a) změny velikosti použiýh výpěstků o více než;'eden stupeň,

b) změny tříd jakosti použiých výpěstků
c) změny kategorií výpěstků (špičák za kmenný tvar, v1ýpěstek běžné školkařské

velikosti za v zt ostlý),

d) změny počtu rostlin většínež 1,0 "/o,

e) změny hustoty a uspořádání skupin dřevin a jejich porostů,
f) záměny druhů rostlin, pokud patří do stejných stanovištních podmínek.

5 pÉČE o srÁvnlÍcÍ vncErnct

5.1_ VEGETACNI UPRA\ry PRJ REKONSTRUKCICH PK
Při vegetačních úpravách na rekonstruovaných PK je vždy nutno respektovat pod-
mínky bezpečnosti silrričního provozu.

Při rekonstrukci PK se s ohledem na vegetační úpravy rozl1šují tyto druhy oprav:

a) opravy, při nichž se opravuje PK pouze v rozmezí silniční koruny a vegetační
úpravy jsou minimálrrí,

b) přestavby,Při nichž se zásadně používá staré trasy PK, kde se provádějíúpravy
jak výškové tak i šířkové (např. mírné rektifikace oblouků směrových i výško-
vých), kde případně dochází i k vymýcení jedné strany stromořadí.

52 zÁsarry Do STÁVAJÍcÍ vncETACE
Před odstraněním staré vegetace je vhodné vysadit na volné plochy nové (krycí) sku-
piny a porosty dřevin, které se později (po odstranění staré vegetace) doplní nebo u-
praví probírkami do projektované (žádané) podoby. U alejí se osvědčilo vysázet nové
it'o-ý v požadované vzdálenosti (dle č1.215 ČsN zg 6101 a č1. 21B ČsN zaorrO) od
PK mezi staré stromy, za předpokladu dostatečného oslunění nových výsadeb. Stará
vegetace poskytne mladým výsadbám ochranu před nepříznivými vlivy
(vysycháním, větrem). Novou výsadbu vegetace je třeba navrhovat podle zásad těch-
to TP stejně jako výsadbu u novostaveb.
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Při plánování a provádění vegetačních úprav na stávajících silničních pozemcích je
nutno brát v úvahu i pozdější význam rekonstruované komunikace podle platného
územního plánu, je-li zpracován.

Při rozšiřování násypů je nutno svahy co nejdříve zatravn7t, aby se zabránllo erozi,
rozšíření plevelů, apod.

Při ivaze, kterou stranu oboustranného stromořadí bude vhodnější odstranit, je-li to
nutné a je-li dána při rekonstrukci PK možnost volby, je nutno řádně zváž|t mnohdy
protichůdná hlediska:

a) Stavební a technické:
-u PK v odřezu bude při rozšíření její koruny často vhodnější provést rozšíření
na záŤezové straně, než pracně provádět úzké dosypávky, což mluví pÍo za
chování stromů na násn>ové straně,

b) Bezpečnosti dopravy:
-pro zamezení střídavé námrazy na vozovce je vhodné vykácet ťu řadu stromů,
které vrhají stín na vozovku,
-vykácením řady stromů na návětrné straně se odstraní nebezpečí padání větví
starých stromů na vozovku; staré stromy na návětrné straně PK mohou rovněž
ohrozit silrriční těleso i kabely uložené v krajnici.

Při zachování stromů alespoň na jedné straně je třeba, aby po rekonstrukci stromy by-
Iy v bezpečné vzdáIenosti (ČSN 73 61'01) za přkopem, hlavně v obloucích. Tam, kde
to není rnoŽné, musíbýt svodiďo.

53 LIMITY OCHRANY pŘÍnooy A PŘÍRoDNÍCH pauÁrnx
Pro zachování daných podmínek ochrany Památkově chráněných stromů a dalších
zvláště chráněných lizemi, prvků Úsps a významných krajinných prvků je možné
vychýlení silniční trasy/ osazení svodidel nebo ve výjimečných případech přesazení
stromů. Je proto nutno předem odborně posoudit a s orgány ochrany přírody odsou-
hlasit tyto zásahy (jejich varianty). Ochrana živočichů ohrožovaných provozem na
PK je obvykle řešitelná oplocením.

Projektant musí předem řádně zaměřit hranice porostů a polohu všech stromů, ze-
jména chráněných, zjistlt další údaje o druhu, průměru kmene, půdorysné ploše ko-
runy a kořenů, o celkové výšce zavětvení, aby byl k dispozici jasný podklad o poloze
stromů vůči rekonstruované PK. Veškeré zásahy do stávajících porostu o výměře nad
30 m'? (a kácení stromů) musí být předem projednány a povoleny orgány ochrany pří-
rody příslušného oÚ 1ate zák. č.1"1'4/1992 sb.) Podkladem pro rozhodnutí je jí* po-
žadovaná dokumentace umožňující jednoznačné určení polohy a kvality porosfu
(stromu).

Při rekonstrukci je třeba zachovávat co nejvíce stávajících stromů a při dosadbách a

při výsadbě nové vegetace na uvolněné plochy je nutno se řídit TP.

Likvidace suchých a nemocných stromů ohrožujících bezpečnost provozu a působí
cích jako ohniska nákazy se provádí podle potřeby ihned. Do 15 dnů od provedení
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kácení se podle odst.4, $ 8 zákona č.1'1,4/1992 Sb. ohlásí příslušnému orgánu ochrany
přírody oÚ.

Při likvidaci ovocných stromů je třeba odborně posoudit jejich kvalitu a podíl na vy-
tváření krajinného rázu. Aleje ovocných stromů jsou určující strukfurou v odlesněné
kulturní krajině a pokud jsou zdravé a životaschopné, je třeba je chránit. obvykle jde
o přirozeně rostoucí vysokokmeny - jabloně, hrušně, ořešáky, třešně, švestky' jeřáby.

5.4 LIMITY P OUŽITÍoVoCNýCH STRoMŮ

5.4.1

V současné době tvoří ovocné stromy stále ještě podstatnou část silniční vegetace.
Často jsou to stromy staré, neproduktivní. V podmínkách silnějšflro Provozu na PK
jsou ovocné stromy nevhodné z těchto důvodů:

a) vyžadují pečlivé ošetřování - opakované postřiky proti chorobám a škůdcům a
sklizeň ovoce brání plynulé dopravě na PK a jsou nebezpečné pro pracovníky,
kteří tyto práce zaPtovozu provádějí,

b) výnosy ze silničních ovocných stromů stále klesají, neboť ovocné stromy zde
dnes již nemají dobré podmínky,

c) škodlivé látky - zplodiny motorových vozidel, především olovo, kadmium, zi-
nek, měď, nikl a dehtové deriváý se postupně koncentrují na ovoci a někdy
mohou překračovat hygienicky nejvyšší přípustrré množství v poživatinách. I u
méně zatíženýc};. silnic II. a III. třídy s dehtovými nátěry, kde není tak závažné
ohrožení zplodinami motorových voziďel, výpary karcinogenních derivátů
zdraví lidí konzumem ovoce ze silničních pozemků ohroŽují.

d) orientační význam pravidelrrých ovocných alejí při dnešních rychlostech ztrácí
význarn, naopak může na řidiče nepříznivě působit jako plot.

e) kmeny ovocných stromů mohou při vybočení vozidla zvozovky způsobit těžké
nehody. Výhodnějš í je prtžná keřová vý saďb a,

f) ovoce ze stromů podél PK není kvalifirí a v některých oblastech jsou potíže se
zajištěním sklizně i s odbytem.

Z těchto důvodů je třeba staré, nevyhovující ovocné stromy postupně nahrazovat no-
vými, při vyšší intenzitě Provozu než 500 - 1 000 motorových vozidel na 24 hodin, o-
krasnými keři a stromy ve skupinách. Při odstraňování stromů je třeba postupovat
podle platných předpisů (zákon č.1'1'4/1992 Sb. o ochraně přírody akrajiny), protože
právě aleje ovocných stromů určují krajinný ráz mnoha míst.

omezení konzumace ovoce

Na základě výsledků analýz ovoce ze sil-rričních stromů uvádí TP 64 a jejich noveliza-
ce způsob použití ovoce ze si]rričních pozemků.

Při plánování nových výsadeb je proto třeba pečlivě zvážít, zda je vhodné nahradit
staré ovocné stromy opět ovocnýmí. Z hlediska hygienického je třeba při výběru dru-
hů dávat přednost jabloním, švestkám, příp. hrušním. z hygienických důvodu jsou
ke komunikacÍm nevhodné ořešáky a jedlé jeÍáby,jejichž plody obsahují větší množ-
ství těžkých kovů.
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5.5 svÉpovtocNÉ pnovÁpĚNÍ zÁsarrŮ po vEGETACE
Pracovníci ssÚp a sÚS mohou provádět zásahy do porostů u stávajících komunikací
a pří rekonstrukcích a úpravách menšího rozsahu bez projektové dokumentace ( po
ohlášení dotčeným orgánům státní správy), případně podle zjednodušené PD. Tyto
práce musí být odborně vedeny kvaliÍikovaným pracovnfl<em.

Návrhy zásahi musí obsahovat tyto údaje:

- název lokality (EJ)

- formy výsadeb
(solitera, alej, skupiny dřevin, pásy dřevin apod.),

- popis zásahu,
- návrh technologie
- určení (výběr) druhů rostlin a osiva,
_ určení velikosti v1ýpěstků

- výběr ostatních materiálů - kůly, hnojivo,
- substráý pro vylepšení půdy, ochranné pletivo a pod.
- stanovení potřeby následné péče
_ požadavky na 

- T"T::T] !L'j#Hiu'"mena/ 
kůly' hnojivo' ap')

skladové a manipulační plochy
mechaniza ci, zvláštní pracovní pomůcky
pracovní síly podle odbornosti prací
zajištění bezpečnosti provádění pr ací

_ odhad nákladů poďe určené technologie
- termÍn a lhůty provedení
- osoba zodpovědná zakvalItu provedení zásahu.
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6 zxrcl-pioxÍ PRVKY VEGnrnČNÍcH Úpnav

61 PUDA
Vzhledem k tomu, Že veškerá vegetace vyrůstá z pidy, čerpá z ní vláhu a živiny, je
nutno první pozornost věnovat péči o půdu'

a) Půda musí být trvale úrodná . Yyvážený obsah živin je možno zajistlt hnojením
v dávkách odpovídajících skutečné potřebě zjištěné rozborem' Výživou mohou
bÝt též tlumeny nepříznivé vlivy škoďivin, které se do ní dostávají provozem
motorových vozidel a údržbou komunikací. Přebytek živin splachem z okol-
ních polí, zejrnéna hnojených dusíkem můŽe způsobit větší zaplevelování sil-
ničních pozemků. Chudé půdy se méně zaplevelují.

b) Půda musí být chráněna před zaPlevelováním. Plevele je možno ničit mecha-
nicky nebo chemicky, případně kombinací obou způsobů. Na travnaých plo-
chách s husým drnem se nejméně zapleveluje. Plevele se naopak rychle šíří na
plochy bez vegetace. Jejich růst se omezuje včasným sekáním před tím, neŽ vy-
kvetou a vysemení. Časté sekání je ekologicky nejšetrnější způsob ochrany pů-
dy před zaplevelením. Všechny pozdé a málo sekané plochy s řídk11irn travním
porostem se rychle zaplevelují. Pod korunami dřevin v zapojených porostech je
růst bylinných plevelů potlačen. Mohou se v nich jako nálety šířit vitální druhy
dřevin.

c) Půda musí bÝt chráněna proti erozi. Ochranu půdv proti erozi neilépe zaiistí
souvislé travní porosty a zapojené porosty dřevin. Kořenový systém rostlin vá-
že jednotlivé vrstvy půdy a tím ji stabilizuje. Nadzemní části rostlin pakbez-
prostředně chrání povrch půdy před vodní erozí. Rostliny odebírají z plůďy vo-
du a tím zmenšují nebezpečí jejfto rozmáčení a sesouvání. Velké množství vo-
dy odebírá kosený trávník. Na svazích zářezt3 a násypů je třeba provádět vý-
sadby s ohledem na stabilifu svahu a nezatěžovat svah příliš velkými dřevina-
mi. Proto je třeba včas provádět probírky dřevin na svazích.

Podrobně se ochranou svahů zabýnrá TP 53 ''Protierozní opatření na svazích Pozem-
ních komunikací'' (1992).

Součástí dokumentace vegetačních úprav je návrh úpravy půdních podmínek, který
je úměrný kvalitě povžíté zeminy a nárokům rostlin a stanovištním podmínkám. Je
třeba věnovatnáIežItou péči předepsanému doplrrění obsahu živin, organických látek
a vody.

Při předávání musí být půda čístá,bez zbytků staveních hmot.

Pro práce s půdou platí ČSN DIN 18915 (83 9011) Sadovnictví a krajinářství - Práce s

půdou.

62 TRAVI{IK
Trávník tvoří nejnižší patro porosfu. Nejrychleji souvisle zalcýxá půdu a tak ji chrání
před účinky etoze. Zatravnění je záI{'adním způsobem sadovnických úprav všech
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63

6.4

nezastavěných ploch, vytváří velkou živou hmotu, účinnou jiŽ v krátké době po zalo-
žení. obnovení trávníku je rychlé a případné odstranění drnu snadno proveditelné. Je
žádoucí, aby trávník stále rostl a obnovoval se. Omezováníjeho růstu retardátory je

nevhodné. Ošetřovaný trávník zlepšuje podmínky pro růst avýruoj dřevin do něj vy-
sázenýc}r., zaplevelený a neošetřovaný trávník je omezuje.

Svahy mimo dosah sekaček trávy je vhodné osázet porosty dřevin. Trávník na nich
dočasně zakr71e a zpevnípovrch půdy a postupně bude dřevinami potlačen.

KERE
Keře běžných rozměrů tvoří nižší patra porostu. }sou nepostradatelné při úpravách
svahů, protože rychle rostou a vytvářejí porosty kryjící půdu a zpevňující její vrstvy.
Vytvářejí tak podmínky vhodné pro růst stromů. Tam, kde jsou stromy nežádots'cí,
ztstává jen keřové patro a trávník. Ve specifických případech mohou keře nahradit
trávník.

Stromovité keře tvoří střední patro a doptňují okraje porostů' Jsou od zerně zavětvené.
Mohou být zapěstovány do tvaru stromků a použIty jako jejich náhrada. V zahuště-
ných výsadbách se sázína vzdálenost min. 2 m a volná místa se osází podsadbovými
keři.

Podsadbové keře ťvoŤí dočasnou 
"ýPlň 

ploch mezi stromy. Vytvářejí velký objem živé
hmoty v souvislých porostech zlepšujících podmínky pro růst stromů a pro ochranu
půdy.

Dekorativní keře zdobí svýnni květy, listy nebo stále zelenými jehlicemi a plody . Uží-
vají se na odpočívkách a v intravilánu.

Ptidopokryvné keře jsou užívány jako náhrada trávníku. Tvoří nizké, souvislé a rychle
rostoucí porosý. Užívají se k osázení těžko obdělávatelných, malých nebo úzkých
ploch atarn, kde jsou extrémní podmínky (sucho, stín, špatná půda).

Vyobrazení výpěstků víz obr.1'.04. - Keře listnaté a obr. 1.04 - Keře jehličnaté.

STRON/ry

Stromy tvoří nejvyšší patro trvalých porostů dřevin. Dlouhověké stromy určují veli-
kost a členění plně vyvinuých porostů. Krátkověké, rychle rostoucí stromy tvoří do-
časnou výplň stromového patra porostu a trvalou součást okrajů (pláště) porostů.

Kmenné tvary stromů listnatých (obr. 1'01.) mají odvětvený kmen a zapěstovanou koru-
nu a používají se obvykle do vícepatrových porostů (s keřovou podsadbou), jako soli-
tery, do skupin a do alejí (alejové stromy musí mít kmen vysoký nejméně 2,3 m). Není
účelné potlžívatje k zalesňování.

\lramidólní nary stromů listnatých (obr. 1.02.) mají kmen od kořenového krčku zavět-
vený a pouŽívají se do skupin, pásů (ochranných) a porostu bez podsadby, případně

31Vysazování a ošetřování silniční Vegetace

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



do stěn (i tvarovaných). Pokud jsou vysázeny do porostu s podsadbou a do husých
skupin, je třeba počítat s tím, že se jejich kmeny odvětví.

Keřové tvary stromů listnatých (obr. 1.03.) mají několik výhonů (kmenů) obvykle od ko-
řenového krčku zavětvených a používají se do porostů, pásů, ochranných clon a sku-
pin obvykle bez podsaďby, případně jako solitery.

Jehličnaté stromy (obr. 1.06.) většinou Pouze doplňují převážně listnaté porosty a mo-
hou být použíty jako dekorativní prvky krajinářské kompozice. odpovídající pod-
mínky pro ně jsou pouze na některých písčitých, kameniých a chudších půdách a ve
vyšších polohách, případně na strmých, trvale přistíněných svazích hlubokých údolí.

ovocné stromy alejové (obr. 1.01.) jsou stále u většiny PK nižších kategorií. Určují kra-
jinný ráz většiny území mimo horské oblasti. Nejsou, případně nemají být u PK r

- s vyšší íntenzitou Provozu a tedy s vyšším množstvím zdraví škodlivých zplodin
- kde jsou používány dehtové nátěry
- kde pro ně nejsou vhodné prostorové, Půdní a klimatické podmínky.

Stromy a porosty stromů určují kompoziční měřítko úprav ve vztahu ke komunikaci i
krajině. odstraňují se nemocné, staré a suché stromy nebo přebytečné a nedorostlé
náletové stromy. Aby porosty stromů plnily požadovanou funkci, je jim potřeba vě-
novat náležitou péči. Především včas provádět probírky ďevin, aby se stromy nevy-
tahovaly do výšky a nevyvětvovaly, ale vytvořily silný kmen a byly co nejdéle zavět-
veny až k zemi.

Ovocné stromy tvořily v minulosti podstatnou část silniční vegetace. Dnes se uplatní
jen tam, kde je to vhodné s ohledem na půdní a klimatické podmÍnký, vliv exhaiací a
zplodin motorových vozidel (č1. 5.4) a kde je zajištěno řádné obhospodařování a skli-
zeň ovoce. Jinak se vždy volí výsadba stromů okrasných.

PRoSToRoVÉ uspoŘÁpÁNÍ pŘnvnrl

71 LIMITYUMISTENI DREVIN

7.1,,1

odstupy stromů od komunikací určuje nejmenší bezpečná vzdálenost pevné překáž-
ky od koruny silniční komunikace (podle ČsN zs 610]., č1. 215). Větvedřevin nesmí
zasahovat do průjezdného prostoru komunikace, zakr'ýrvat dopravní značky a do-
pravní zařízení. Zároveň je třeba, aby větve stromů a keřů příliš nezasahovaly nad
sousedící zemědělský pozemek a neomezovaly jeho obdělávání.

Doporučené uspořádání výsadeb obr. 3.01 až 3.13.; uspořádání v charakteristických
úsecích obr. 4.0]' až 4.03.

Umístění stromů v ploše

- jednotlivě jen výjimečně vzácné nebo vzrostlé stromy
_ do vobrých skupin s odsfupy přes 5 mbez podsadby

7
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7."1,,2

- do zahuštěných skupin s odsfupy do 5 m s podsadbou na větších svazích
- do stromořadí s odsfupy po (8) - 15 do 20 m - jen ve zdůvodněných případech
- do pásů - větrolamy, ochranné clony s minimálrrími odstupy a s podsadbou.

Nejmenší vzdálenost od kmene stromu k podsadbovému keři je 0,5 m'

Umístění keřů

odstupy keřů od komunikace rovněž udává ČsN zg 6].0].' č. 215. Hustota výsadeb
keřů se řídí druhem a velikostí Vysazovaných výpěstků' Je vhodné zahustit výsadby
keřů v pásech tak, aby během 3 - 4 let vytvořily souvislé porosty. Znarnená to větší
keře do trojsponu 0,50 x 1,00 m, půdokryvné keře do trojsponu 0,50 x 0,50 cm a hustě-
ji' Minimální vzdálenost jednotlivých keřů rnábýt 2 x větší neŽ průměr jamky, do kte-
ré se sází. Na menší vzdálenosti je možno sázet dřeviny do r;.ih. Volné zatravněné
plochy mezi pásy výsadeb na svazích majíbýt širší než používané sekačky.

72 rua ÚzrcýcH PLoCHÁCH v Únorrxu TERÉNU
Nejčastější případ, který se bude u PK vyskytovat, je uspořádání zeleně na úzkých
plochách, tam kde se vozovka nachází téměř v úrovni terénu. Yžďy je třeba vycházet
z šíÍky pozemku, kteý je k dispozici. V současné době jsou na těchto plochách u sil-
nic vysázeny aleje stromů převážně ovocných, které částí své koruny sahají na země-
dělský pozemek' Při výměně je třeba zvážít, kde je vhodné vysadit okrasné maloko-
runné stromy, nebo s vysoko zapěstovanou korunou (2,8 m a vyšší) a kde pouze ke-
řovou výsadbu. Yžďy je třeba počítat s růstem dřevin, umístit a udržovat je tak, aby
se jejich větve nerozrůstaly ani do průjezdního prostoru a odvodňovacích zaŤízení,
ani na sousední pozemky zemědělské. Při výsadbě stromů s menším odstupem od
koruny PK než udává CSN 73 6101, nebo není-li provedena neprůjezdnákeŤová vý-
sadba je třeba před stromy osaďt svodiďa. }e vhodné doplňovat výsadbu stromů ke-
ři (obr.3.01.).

Na těchto plochách je nrožno provést výsaďby keřů v jedné řadě ve sPonu 40 cm (obr.
3.07.). Tyto porosty mohou ive ztížených podmínkách vytvořit zapojené porosty ve
třetím až čtvrtém roce.

Pro získání většilro prostoru pro silniční vegetaci je možno nahradit přftop drenáž-
nírrr zařízením, které převezme jeho funkci (obr. 3.02.). Tento progresívní způsob od-
vodnění povrchu vozovek je zpracován v TP 51 odvodnění silrric vsakovací ďrenáží.

/*t NASVAZICH
Možnosti uspořádání výsadeb na plochách svahů jsou ve schematických řezech, pů-
dorysech nebo v pohledech zobtazeny na obr. 3.04. až3.1,3.

Dřeviny je třeba uspořádat tak, aby bylo možno provádět údržbt travních ploch, aby
nezůstávaly neudržované plochy. V dosahu sekaček ponechat travní plochy a zbytek
svahu osázet dřevinami. U silrric se osvědčily výsadby v pásech. Podle prostorových
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možností je možno na širších svazích vysazovat jednotlivé dvoj a trojřady, oddělené
od sebe pásem travního porosfu šířky 2-2,5 m, aby bylo možno sekat trávu v pásu
mezi dvoj a trojřadami a aby bylo možno mladé porosty ošetřovat.

osvědčily se dvojřady Ve sponu 0,80 x 0,50 m (obr. 3.08.), které vytvoří během prv-
ních tří let částečný zápoj. Na obr. č.3.09. je varianta v trojřadách o sponu 1,20 x 0,50
m' Dokonale zapojené porosty vytvoří v třetím roce Amorpha fruticosa a Caragana
arborescens. Řaty zápoj v třetím roce vyťváří např. Physocarpus opulifolius a Cor-
nus alba.

Na středně širokých svazích je vhodné uspořádání do pětiřad Ve sponu L,20 x 0,50 m
(obr.3.10.).

U dáInic se osvědčilo uspořádání keřů v řadách o sponu 0,70 xL,20 m se stromy vysá-
zenými mezi keře ve sPonu cca 4x4m.

Vysoké svahy se u dálnice neosazují celoplošně, ale pásy ze 4 řad, mezi kterými jsou
cca 3 m široké travnaté plochy.

U dáInic je minimálrrípříčná vzdálenost keřů od koruny 3,0 m.

U silnic s celkovou šířkou koruny

- menší nebo rovnou 10 m je min. příčná vzdálenost keřů od koruny silnice 1,0 m
- většínež 10m
- větší než 15 m il

1,5 m
2,0 m.

U čtyř a vícepruhových silnic s celkovou šířkou koruny do 25 m je min. příčná vzdá-
lenost keřů od koruny 2,5 rn. Kde je celková šířka koruny nad 25 tn,je min' příčná
vzdálenost keřů od koruny 3,0 m.

Je-Lí za hranou koruny příkop nebo rigol, mohog být větve vzrostlé keřové výsadby
nejbLíže 1,0 m od jejich vnější hrany. (dle č1. 215 ČSN 73 61,01).

Podle význarnu komunikace se mění i způsob výsadby zeleně i její měřítko. U komu-
nikací s vyšší návrhovou rychlostí se zvětšuje nejen odsfup dřevin od vozovkf , aLe
volí se větší skupiny stromů a keřů, aby je při vyšší rychlosti oko cestujícího mohlo
zaregistrovat. Z toho důvodu nejsou v těchto podmÍnkách vhodné ojedinělé stromy,
stromořadí a malé skupinky dřevin. Ty se naopak uplatní na menších plochách u mé-
ně významných silníc.

PodéI velmi zatížených PK v zemědělsky intenzivně vyuŽívané krajině má vegetace
především hygienickou úlohu, aby zachytila co největší množství škodlivin z motoro-
vých vozidel a zabránila jejich rozšíření na zemědělské plodiny.

K tomu účelu nejlépe slouží několikapatrová tzavřená formace stromů a keřů. Stro-
my tvoří kostru uvnitř a před nimi i za nimi jsou keře. Pás keřů před stromy zbrzdí
vozidlo, které opustiIo jízdní dráhu. Z druhé strany jsou stromy chráněny před po-
škozením zemědělskými mechanizmy keřovou výsadbou, která se lépe obnoví než
stromy.
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8 znsnoY PRo VYSAZovÁNÍ vncnTACE
v CHARAKTERISTIcrÝcH vtÍsTECH

8.1- v uÁro ČrExrrnna rnnÉlru
Převažují volné plochy polí se zbytky porostů dřevin. Silrriční vegetace částečně na-
hradí chybějící plochy trvalých porostů. Může propojit stávající porosty do uceleného
systému ÚsEs).

Uspořádání porostu musí respektovat krajinný ráz. Na širších plochách je vhodné u-
spořádat výsadbu do souvislých, trvale členitých porostů, případně do skupin keřů a
stromů, na ttzkých pozemcích jsou vhodné aleje stromů, zejrnéna když PK vede k
význačné krajinné dominantě (hrad, kostel, památník, a pod.). Kompaktní vegetační
clonu 1e žádoucí vytvořit mezi PK a objekty, které nemá být vidět nebo které je třeba
chránit před škodlivými účinky provozu na PK'

Výběr dřevin musí odpovídat stanovištním podmínkám. (tab.č.1).

V terénu s vysokou hladinou podzemní vody nebo inundovaném území se vysazu;'í
vlhkomi]rné listnaté stromy.

82 VKoPCovITÉMTERÉNU
Vegetace u PK má v členitém terénu především stabilizovat veiké plochy svahů a při-
rozeně navázat na vegetaci v otevřené krajině. Má usnadňovat orientaci řidiče V pros-
toru a nesmí zhoršovat ztížené podmínky Provozu v nepřehledných směrových a vr-
cholových obloucích. Podle architektonického záměru zdlirazntt cenné a zakrýtnežá-
doucí výhledy do krajiny.

V podhorských i horských oblastech jsou navíc na malých vzdálenostech velké mík-
roklimatickévýkyvy a velmi rozdílné geologické i pedologické poměry. Řešení vege_
tačních úprav musí tyto skutečnosti zohlednit. Aleje na odlesněných, proti větru a ná-
mÍaze nechráněných návrších nejsou vhodné, ale kolem si]rric v úrovni okolního teré-
nu jsou nenahraditelné jinak uspořádanýrmi porosty, protože P1o plošné výsadby tu
není místo' Mimo to určují původní krajinný rázvětšiny územi CR. Proto je jejich lik-
vidace podmÍněna limity dan1iími zákonem č.1L4./1992 Sb (víz kap. 12). Jejich ochra-
na a obnova je žádoucí za podmínek uvedených v těchto TP a to ve vzdálenosti od
koruny die zák' č'13/1997 a ČsN 73 6101,.

Výběr dřevin musí odpovídat stanovištním podmínkám' (tab.č.l).

Přednostně je třeba volit druhy:

- odolné proti mrazu,
- dřeviny s houževnat'ýn a pružným dřevem, aby nedocházeLo klámání větví vět-

rem, sněhem s námrazarni,
- dřeviny hlubokokořenící, odolné proti vývratům,
- odo]rré vůči chemicky1n rozmÍazovacím látkám - hlavně tam, kde je v zimě zvýše-

ná spotřeba těchto prostředků.
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V kopcovitém terénu se často střídají úseky komunikací s vrcholovými a údolnicový-
mi oblouky. Prostorové uspořádání výsadeb to musí respektovat.

Vrcholový oblouk PK je nebezpečným místem a doporučuje se upozornit na něj
zvláštním uspořádáním porostu. Směrem k vrcholu by měla růst i výška porostu. Vy-
sokými porosty lze zvýraznit změnu směru PKzanepřehledným vrcholem.

Údolrricový oblouk Ize zvýraznit obdobně tím, Že nejnižší porosty budou v nej-
nižšším místě a budou co nejblíže ke komunikaci, při dodržení odstupů od komuni-
kace podle Čsiv zg oror.

V obou případech je třeba počítat s vytvořením optické iluze

- zvyšu1ící se porosty vytváří iluzi přiblíženíhorizontu,
- snižující se porosty vytváří iluzi jeho oddálení.

Směrový oblouk Lze zvýzaznit umístěním vyšších porostů na jeho vnější straně a n|ž-
ších porostů na vnitřní. Nesymetrickým uspořádánÍm porostů Lze upozornit na změ-
nu směru (tvar směrového oblouku) za nepřehlednou zatáčkou.

V Přímých úsecích je vhodné navrhovat pro dlouhé úseky rl3zné prostorové uspořá-
dání porostů i v případech, že je k dispozici stále stejně široký pozemek, protože mo-
notonní uspořádání (příliš dlouhá alej, stále stejně vysoké porosty) unavují, sníŽv1í
pozornost řidičů a zhoršují podmÍnky pro bezpečný provoz na PK.

PRUJEZDYLESEM
Stavba PK je pro les negativním zásahem, protože se při něm obnažují porosty tvoře-
né vysoko odvětven;funi stromy, které nejsou schopny odolávat nárazthrn větru, ná-
mtaze a snadno podtéhají chorobám a škůdcům. Je třeba, aby byl okraj lesa uzavřen
před nárazy větru' Je účelné osázet jeho okraj rychle rostoucími listnatými
(v1iplňovými) keři a stromy v kombinaci s cílovými druhy dřevin tak, aby vznikl tr-
vale členitý porost -lesní plášť (obr.4.01).

Při provádění výsadeb v úsecích ptocházejících lesem je třeba respektovat platný zá-
kon o lesích, Lesní hospodářský ptán (LHP), zám&y tvorby Úsns a veškeré zásahy
provádět po dohodě s vlastníkem lesa.

V průjezdech lesem je třeba zachovávat pŤírozený lesní ráz a nezavádět nevhodné
prvky (např. aleje stromů).

Vysokokmenné stromy lesnilro porostu musí být při průjezdech lesem vzdáleny ales-
poň 10 m od hrany koruny komunikace.

8.4 NÁsypy AZAŘETY
Nási,py a zátezy jsou přirozeným prvkem staveb PK v krajině s členitý.rn reliéfem.
Uspořádání porostů na svazích viz obt . 3 .04. až 3 '13.

Prostorové uspořádání vegetace na svazích PK má přispět k začlenění PK do krajiny a
má odpovídat rázt okolní krajiny. Jde o vytvoření trvale členitých porostů blízkých
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SVým uspořádáním a druhovou skladbou porostům rnezí a okrajů lesů. Stromy i keře
musí být v bezpečné vzdálenosti od PK (ČsN 73 61'01).

Svahy násypů a zářezú jsou vystaveny vodní a větrné erozí. Za deště stékají vodní
přívaly po svahu a vymílají v nich rýhy. Může dojít až k podemflání silničního tělesa
a zanášení odvodňovacího systému splaveninami. Nejlepší a nejméně nákladnou o-
chranou svahu proti erozi je jejich rychlé zatravnění bezprostředně po dokončení
zemních prací a jejich osázení hlubokokořenícími dřevinami. Rostliny svými kořeny
svazují půdu a svými nadzemními listnatými částmi tvoří přirozenou ochranu před
nárazy vody. Hlubokým prokořeněním svážných ploch se zabrání též ujíždění povr-
chových vrstev zeminy po skluzných plochách.

Z důvodů krajinářských, estetických a dopravních není vhodné vysazovat pravidelná
stromořadí ani na horním okraji záŤezú. ani podélPK při patě svahu. Svahy rnajíbýt
zatravněny a nepravidelrrě nebo v pásech osázeny keři a stromy. (obr.3.04.).

Na povrchu nově upravených násypovýchí zářezových svahů je obvykle rozprostře-
na biologicky mrtvá zemina. Při vysazování dřevin může být zemína vykopaná z
ju-ky nahrazena úrodnou zeminou, případně vylepšena biologicky aktivujícím sub-
strátem (kompost, hnojiva ap.).

Z dopravních a krajinářských důvodů není vhodné vysazování pravidelných stromo-
řadí na horním okraji nás}rPového tělesa, protože svah neúměrně zvyšují nad okolní
terén a mohou být na překážku bezpečnosti dopravy. Na druhé straně vysazování
stromořadí u paty úzkých násypových svahů také není vhodné, poněvadž stromy se
hluboko utápějípod PK akdyž dorostou, překážejíjejich koruny dopravě.

Na veiké plochy svahů patří především porosty keřů a stromy ve skupinách, které
rnajíbýt umístěny hlavně ve střední části svahu (obr. 3.05.)' Nově vzniklý násyp má
pomocí zeleně připomínat pŤirozený terén a nemá představovat příliš umělé dílo.

Podobně se osazuje i odřez.

Při osazování svahů vegetací je třeba také přihlížetkrnožnostem úďržby. Trávník
musí být zaLožen a udržován všude tam, kde z bezpečnostních důvodů nesmí být
vyšší porosty' Nutno vycházet z dosahu ramene sekaček, které mají správci k díspo-
zici. Tam, kam rameno sekačky nedosáhne, je vhodné provést osázení keřovou vý-
sadbou v přiměřeně zahuštěných skupinách a pásech, v nichž jsou schopny do pěti
let vytvořit souvislý porost' Tento způsob zmenší náklady na údržbu. V prvních
třech letech vyžaďuje mladá výsadba péči (hlavně ničení plevele, ochrana proti oku-
su), ale v pozdějších letech je minimální (po dopěstování souvislých porostu se omezí
na jednotlivé zásahy prováděné podle potřeby nepravidelrrě - probírky, likvidace ne-
mocných dřevin)' zatírnco zatravnění celého svahu vyžaduje neustálé sekání několi-
krát za rok.

Při výběru druhů pro vyšší části svahů a na jižních svazích jsou vhodné suchomilněj-
ší druhy, pro nižší části a sever jsou vhodné rostlíny náročnější na vodu a snášející
zastínění. Při výběru stromů je třeba přihlížet k tomu, aby to nebyly stromy s velkou
těžkou korunou, aby neúměrně nezatěžovaly svah aby nedošlo k jeho ujížďění.

Při vytváření souvislých porostu sevyužívá i efekfu světlomil-rrosti dřevin; rychle ros-
toucí světlomilrré (nižší) keře vytvoří porost, ve kterém jsou chráněny pomaleji ros-
toucí druhy, vyžadu1ící v mládí spíše přistínění. V době, kdy tyto (cílové) druhy
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dorostou a zastíní porost, světlomilné druhy ustoupí. Tak s minimem lidských zása-
hů dojde kžádoucí změně druhové skladby porostů.

Minimum péče vyžadují porosty dřevin (i bylin) schopné dalšího v1ivoje bez dodateč-
ných lidských zásahů. Jsou to porosty odpovídající druhovou i prostorovou skladbou
stanovištním podmÍnkám a blízké původním porostům (lesním, stepním, lesostep-
ním, a pod.). To platí i pro bylinné porosty.

8.5 rctŽovnncrAoBLoUKr
Vegetační úpravy na křižovatkách a obloucích nesmí omezovat plynulost abezpeč-
nost dopravy. ZáHadnipodmínkou bezpečnosti je zajištění potřebného rozhledu:

' ve směru jízdy,
- bočního rozhledu,
_ pohledu na dopravníznačky a dopravní zařízeni,
_ pohledu na vozidlo s nímž se může střetnout.

Před křižovatkou nebo obloukem má vegetace úlohu naváděcí a varovnou. Pokud je
pro ni dostatek ploch, rnábýtuspořádána tak, aby zvýraznila změnu směru PK a tvar
křižovatky.

V místě křižovatky nebo oblouku je třeba vymezit rozhledové trojúhelrríky. Příslušné
hodnoty rozhledových délek a zpisob zjíšť,ování rozhledových trojúhelníků udávají
zákon č. 13/1997 Sb., vyhláška č.1'04/1997 sb., CSN 73 6102, CSN 73 6101. a CSN 73

6110.

Rozhledová pole musí být prosta všech překážek dle $ 33 zákona č' 13/1997 Sb. V
těchto místech provádí pouze zatravnění. I v blízkosti rozhledových polí se musí osa-
zovat vegetace tak, aby i při jejím plrrém vzrůstu zůstala rozhledová pole vždy vo]:rá'

V obloucích se osazuje jen vnější strana (obr. 4.01. až 4.03.).

Na vnitřních plochách mimoúrovňových křižovatek (oka), mimo rozhledová pole,
může být vysázena vegetace' Její uspořádání musí odpovídat krajinnému rázu. Sou-
víslé zalesnění (lesnickým materiálem v pravidelrrém sponu s převahou stromů a s
keřoqÍrn pláštěm) je vhodné v převážně lesnaté krajině a jen na větších plochách. V
odlesněném územije vhodnější vytvořit rozvol-rrěné, trvale členité Porosty/ zvýrazňu-
jícítvar křižovatky.

Pokud je zajištěn bezpečný vjezd avýezď z vnitřní plochy, může být část ploch v ro-
vině mimo rozhledová pole,využita např. jako zásobní školka dřevin. Zemědělské
využití těchto ploch je nežádoucí (např. vysazování ovocných sadů a pěstování plo-
din).
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VV2Y8.6 ZELEZNICNI PREJEZDY
Vegetace v blízkostí žeIezníčních přejezdů musí dovolovat rozhledy pro bezgečnou
jízdu přes přejezd podle ČsN zg 6380, č1. 5.4.3 a zákona č.266/1994 Sb. Podle ČSN s"
rozlišují rozhledové poměry

- u zabezpečeného přejezďl,
- u nezabezpečeného přejezdu.

U zabezpečeného přejezdu musí být pro řidiče silničního vozidla zajištěn rozhled na
výstražnft, sklopené závorové břevno (případně zaměstnance dráhy střežícího pře-
jezd), a to na takovou délku, aby mohl spolehlivě zastavit před přejezdem. ( výpočet
délky rozhledu pro zastavení dle přílohy II k č1. 38,tab'7 CSN 73 6i01)

U nezabezoečeného ořeiezdu musí bÝt zaiíštěn rozhled na dráhu' ti. čelo vlaku
(alespoň jeho horní část přečnívající 2 m nad temenem kolejnice), z výše 0,9 m nad
hranou koruny komunikace V ose příslušného jízdního pruhu.

Pro vegetaci zde platí stejné podmínky jako na rozhledových polích křižovatek a

obiouků.

Tam, kde prochází silnice rovnoběžně se železniční tratí, navrhuje se mezi nimi keřo-
vá výsadba proti oslrrění.

8.7 KoMUNIKACE SE STŘEDNÍM pĚrtcÍM PÁSEM
Střední dělicí pás je podle své šířky buď jen zatravněný nebo osázený keři.

Doporučené uspořádání výsadeb víz obr' 3.03. Na středním dělicím pásu se provádí
výsadby v jedné řadě ve vzdáIenosti 0,50 m, tj. 8 ks keřů mezi svodidlovými sloupky.
10 m před a 10 m za kilometrovníky se keře nevysazují.

Výsadby mají tyto funkce:

- optické vedení'
- ochrana proti oslnění,
- omezení možností vjezdu vozidla do protisměru,
- oddělení vozovek s různým výško1ýrn vedením,
- zpevnění dělicího pásu,
- začlenění PK do krajiny,
_ omezení tvoření sněhových závějí,
- ochrana prottnárazu větru.

B'ý:rá osázen podélně keřovou výsadbou' Při výběru dřevin se uplatňují tyto
ýlastnosti:

- odolnost proti vyšším teplotám, vedru, mÍazLl
- tendence k hustému věwení a odnožování, odolnost proti poškození kořenů
- pozdější opadávání listí

Vysazování a ošetřování silniční Vegetace 39

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



- VZPřímený vzrtst
- odolnost vůči CHRL
- odolnost vůči výfukovým plynům motorových vozidel.

Výběru dřevin je nutno věnovat zvýšenou pozornost, protože jsou vystaveny extrém-
ním podmínkám - sucho, vysoká teplota, nepřetržité proudění vzduchu a zvláš(. ne-
příznivě působící soli a zplodiny motorových vozidel, poněvadž na ně působí z obou
stran. V nadmořské výšce nad 450 m nejsou keře při současných možnostech údržby
PK schopny odolávat výše uveden;ýrn vlívům, růst a plnít požadované funkce.

Druhv vhodné pro střední děIicí oás:

Pro širší pásy:

Amorpha fruticosa - netvařec křoviý
Crataegus oxyacantha - hloh obecný
Elaeagnus angustifolia - hlošina úzkolistá
Hippophae rhamnoides - rakytník úzkolistý
Prunus spinosa - trnka obecná

Pro úzké pásy:

Colutea arborescens - žanovec měchýřník
Caragana arborescens - čimišnft obecný
Lonicera xylosteum - zimoIez obecný
Lonicera tatarica - zírnolez tatarský
Ribes alpinum - meruzalka alpská
SymphoricarPos albus - pámelník bílý
Lycium halimifolium - kustovnice cizí

Vhodná travní směs Pro střední dělicí pásy:

Festuca rubra - kostřava červená ..'......z7,Okg/ha
Festuca ovina - kostřava ovčí .......'... .'....60,0 kg/ha
Poa pratensis _ lipnice luční..'...... 9,Skg/ha
Agrostis tenuis - psineček tenký (obecný) 4,Okg/ha
Trifolium repens - jetelbilý plazivý ...........'.. . ........' 2,skg/ha

103,0 kglha

DaIší příklad vhodné travní směsi pro střední dělicí pás je uveden v příIoze č.4.

Tyto zásaďy pIatíi pro postranní dělicí pás MK a pro oddělení souběžných PK.

8"8 VEGETACE JAKo vĚrnoLA]VtY A SNĚHOVÉ zÁnnamy
ochrana komunikace před účinky větru závisipředevším na výšce a hustotě vegetač-
ních pásů. }e možné je zŤízovat tam, kde je dostatek volné piochy. Na závětrné straně
se vytvoří pásmo se sníženou rychlostí větrů, ve kterém se ukládá sníh. }e nezbytné
mít to na paměti při určování vzdálenosti pásu od komunikace. Právě z tohoto důvo-
du musí být sněhové zábrany mimo vlastní silrriční pomocný pozemek a proto je
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pol1žLtí trvalých porostů většinou nemožné a jsou nahrazeny přenosnými
konstrukcemi.

Podle prostorové skladby porostů, hustoty porosťů mohou být vegetační pásy (clony,
stěny):

a) nepropustné, plrré bez rnezer, kterýrmi vítr neproniká. Mají větší výšku a jsou
zavětveny v několika patrech,

b) propustré, které mají na spodu do výšky 1',5 - 2 m mezery propustné pro vítr,
výše mohou být husté,

c) polopropustné, které mají drobné rovnoměrně rozložené rnezery (20 - 30 %).

Jsou tvořeny dřevinami v několika patrech, vítr je jimi dostatečně brzděn, ale
přece ne tolik, aby bylo zabráněno celkem rovnoměrnému ukládání sněhu na
polích. Je nejvhodnější ýp pro kraje ohrožené větrnou erozí'

Htavní větrolamy jsou vysazovány kolmo na směr převládajících větrů, menší boční
býruají k nim vysazovány kolmo. Větrolamy podél PK b1ivají součástí celé soustavy
větrolamů a doplňují je.

Při směru komunikace sever - iih se umístí polopropustný větrolam ve vzdálenosti
rovnající se polovině jeho výšky' V tomto závětří se usadí hlavní vrstva sněhu a PK
bude chráněna.

Při směru západ - východ mábýt vzdálenost na severní straně rovna přibližně výšce
porostu, kdežto na jlžní straně má být asi 1,/3 výšky ochranného pásu
polopropustných.

V zimě se uplatní místo dřevěných, kovových a jiných sněhových zábran vegetační
proHzavejove ptoqv' pokud je možno vysazovat je na okolních pozemcích. Mají fu 'ý-hodu, že jsou schopné zadržovat všechen sníh přimetený v jakékoliv intenzitě a trvá-
ní sněhové metelice.

Jsou obdobou a zmenšeninou polopropustných větrolamů. Dvě nebo více řad stromů
tvoří kostru, která je zahuštěna několika řadami menších stromů nebo keřů. Hustota
výsadeb v řádku je 30 - 40 cm, počet řádků 5 - 10 a vzdálenost řádků je asi 40 cm.

Ve vyšších (horských) polohách lze použít (pokud rnábýt zŤízen nepropustný pás) ve
větší míře stálezelené stromy a keře: smrk, kleč horská, borovice, příp' tis. Zlistnatých
se dobře uplatní habr, ktery se dá zastřihovat, rychle obrůstá, má výrnladnost, je vel-
mi odolný a dovoluje i umělé proplétání větví, čÍmž se dá vytvořit velmi husý plot
účinný i v zimě. Dobře se uplatní ptačí zob, trnka, šípková růže, líska a některé vrby.

8.9 oDPoČÍ\n0 A \r\{HLÍ plcr
odpočívky mají dát člověku možnost, aby si odpočinul, načerpal síly k další cestě a

současně dobře poznal krajinu, kterou projíždí. Proto je třeba oddělit odpočívku od
komunikace vhodnou vegetací. Vegetační úprava odpočívky vyžaduje:

a) Úoravu stávaiícího porostu a ploch:
- vytvoření vegetační clony mezi odpočívkou a PK
- odstranění suchých, nemocných a nevhodných porostů a urovnání ploch ne-
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bo výškové odsfupňování oproti komunikaci, abybyIo zabráněno vjezdu vo-
zidel do rekreační části,

- otevření výhledu na okolní krajinu nebovýznaÍInou dominantu,
- vytvoření stinných partií pro parkujícívoztdla.
- pro zastínění plochy parkoviště je vhodné použít alejové stromy s kmeny vy-
sokými nejméně 2,5 m.

b) Travnaté olochv oro tvto účelv:
- pro část bez vozídel, rekreační trávník, jako kosená a uďrŽovaná plocha,
- travnatá plocha podélparkoviště a dělicího ostrůvku.

c) Nová navrhovaná vEiadba je nutná:
- na doplrrění porosťu do žáďané kompozice,
- na vytvoření bezvětrných zátiší,
- na vytvoření hustých skupin oddělujících část odpočívky od odstavné plo-
chy (parkoviště), jako ochrana proti hlučnosti, šíření Smogu a rušivého po-
hledu na komunikaci.

Vhodné je zatravnit odpočívku a několika skupinami dřevin ji rozčlenit na více částí
sloužících k přÍmému odpočinku osob' Výběr druhů musí odpovídat stanovištním
podmínkám. Doporučuje se používat mimo původní druhy i rostliny nepůvodní, pro
specifické funkce - např. jehličnaté a stále ze|ené vylučující fytoncidy. Vegetace na
odpočívkách vyžaduje pečlivou údržbu. Proto je účelné soustředit výsadby do souvi-
slých porostu.

Na odpočívkách je třeba:

- Vytvořit vegetační clonu výsadbou stromů a keřů jako pás mezi PK a odpočívkou.
- Na parkovišti vytvořit stinné partie pro parkujícívozidla výsadbou vzrostlých ale-

jových stromů (obvod kmene nejméně 1'8 - 20 cm; výška kmene nejméně 3,8 m,
spodní okraj koruny nad 3.8 m nad plochou parkoviště. Při výsadbě do zpevně-
ných ploch zabezpečit přísfup vzduchu do půdy kolem kmene v ploše o průměru
nejméně 1.0 m.

- Na prostoru odpočívky sloužícím k oddechu pol,lžít kmenné tvary stromů a nízké
půdopokryvné keře nížší než 1.0 m, protože nejvíc jsou lidmi znečišťovány poros-
ty keřů vysoké nad2 m a mohou být úkrytem nekalých živlů ohrožujících zďraví a
majetek cestující veřejnosti.

- Na zadní části odpočívky - nejedná-li se o vyhlídková místa - vytvořit vegetační
clonu výsadbou stromů a keřů.

8.10 V BLÍZKoSTI voDNÍCH ToI(Ů A NÁDRŽÍ
Biologické úpravy PK probíhajících kolem vodních toků, rybníků nebo údolrrích ná-
drží, rnají odpovídat místním klimatickým, půdním poměrům a rázu krajiny - pod-
mínkám tvorby Úsgs. okolní pozemky býNají podmáčeny, údolní polohy trpí mra-
zem, mlhami a silr:rými větry. Proto se volí druhy, které mají vyšší nároky na vodu,
vynikají vysokou transpirační schopností a netrpí mrazy. Porosty kolem PK musí
svým uspořádáním a druhovou skladbou odpovídat a navazovat na porosty kolem
vodních toků, protože ty jsou ze zákona č.11'4/1992Sb. vždy chráněnou částí krajiny.
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Jsou to významnékrajinné prvky abý,vajíbiokoridory (prvky Úsns;.

8Í2 VOBCICH

8.LL vBLiZKosTI oBCÍ
Vegetace v úseku 200 m před obcí mábýt spojovacím článkem mezi silrriční vegetací
v otevřené krajině a vegetací uvnitř sídlišť, která má kromě estetického působení plnit
i hygienickou úlohu jako bariéra zachycující zvířený prach a exhaláty a tlumicí hluk
způsobený dopravou.

Kolem velkých měst se mohou uplatnit nepůvodní druhy dřevin, zatímco u menších
obcí se dává přednost hlavně dřevinám domácím, v daných podmínkách původním,
abybyl zachován původní krajinný ráz arespektována potřeby zvyšování ekologické
stability ízemi (worba ÚsEs).

Pro výsadby kolem přivaděčů platí obdobné zásady jako pro výsadby v extravilánu.

Při vysazování zeIeně ve městech je třeba brát v úvahu specifické podmínky, odlišné
od zeleně ve volrré krajině.

Specifické podmínky pro zeleň ve městech:

- Vyšší teplota a nižší vlhkost, nižší rychlost větru
- Podstatné přÍměsi antropogenního původu - buď charakteru fyzíkální příměsi ne-

bo chemického ovlivnění (soli' těžké kovy, PAU, PCB ap.)

- většinou zhutněné povrchové i podpovrchové půdní horizonty, tvorba škraloupu,
snížené provzdušnění a zasakování povrchové vody ke kořenům

- narušený cyklus žtvin a aktivity mikroorganizmů
- velká variabilita půdních vlastností v důsledku antropogenní činnosti
- ornezování nadzemních i podzemních částí vegetace inženýrskými sítěmi a vede-

ními všeho druhu
- intenzivnější působení zplodin motorových vozidel'

Výběr dřevin pro výsadby a uspořádání porostu v obcích musí odpovídat zhoršeným
podmínkám prostředí a vyšším nárokům na architektonickou hodnotu porostů. Proto
Izeve větší míře doporučit použítinepůvodních druhů a odrůd dřevin.

Musí respektovat omezení daná existencí ochranných pásem podzemních a nadzem-
ních vedení'Lze pollžít Pouze dřeviny, které svými kořeny ani svou výškou nebudou
zasahovat do vedení všeho druhu. Půdu kolem stromů je třeba chriánit před zasolo-
váním a zhutňováním, je třeba udržovat přirozený režim pohybu vody a vzduchu v
půdě. Znehodnocenou půdu je třeba před výsadbou nahradit kvalitní zúrodnitelnou
zeminou. Půdu kolem stromů v chodnících a zpevněných plochách je možno chránit
před zhutňováním mimo jiné také mříŽemi.

Při výsadbě a následné údržbě je nutno zajistít, aby stromy a keře ani při plném
vzrůstu nezasahovaty svými větvemi do dopravního prostoru, nebránily rozhledu a
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8.13

nezakr'ýrvaly nebo nezastiňovaly dopravní značky, dopravní zařízení nebo zdroje ve-
řejného osvětlení. Kmeny stromů musí být od jízdních pruhů odděleny zvýšenou o-
brubou (při obrubníkové úpravě MK). V místech, kde tento požadavek nesplňuje
prtlběžná obruba postranního dělicího pásu, se kolem kmene vytvoří kruhový zvýše-
ný ostrůvek. Vzdálenost kmene od hrany obrubníkové podstupnice nesmí být menší
než I,2 m'

Vysazoviání stromů podél MK s návrhovou rychlostí vyšší než 60 km/h se nenavrhu-
je, pokud není v úseku osazeno svodidlo nebo dodrženy vzdáIenosti a zásady uvede-
né v CSN 73 61'01'.

Navrhování keřů je zvláštť. výhodné na středních dělicích pásech směrově rozděle-
ných MK, přičemž je nutné vytvořit rostlinám vhodné ekologické podmÍnky. Při vý-
sadbě a následné údržběje nutno dbát na zachování dostatečného rozhledu, zvláště v
prostoru křižovatek či přechodů pro chodce. V úsecích bez veřejného osvětlení (mimo
zástavbu) se doporučuje vytvářet souvislé keřové clony proti vzájemnému ostňování
směrově rozdělených dopravních proudů.

Protihluková zařízení je vhodné esteticky začlenit do prostředí pomocí nízké, střední
i vysoké zeleně.

výsnpBY KoLEM DÁLNIC A RS
Výsadby u dá]nic a rychlostních silnic (RS) s vyšší návrhovou rychlostí se liší od vý-
sadeb u silníc tím, žeje pro ně na velkých plochách svahů násypů a zářez:ůvíce mís-
ta, jsou ve větší míře poškozovány intenzivněji prováděným solením. Nad velk1imi
zpevněnýni plochami těchto PK se výrazně mění klimatické podmínky prohříváním
vzduchu nad vyhřátou vozovkou, větší intenzitou provětrávání, rychlým odtokem a
odpařováním srážkových vod. Jako celek jsou dálnice a RS pro většinu organizmů
nepřekonatelnou bariérou abrání tak propojení prvků Úsus a tím zhotšují ekologic-
kou stabilituúzemí'

U dálrric a RS jsou plochy' na kterých může převažovat vegetace s vyšším podílem
dekorativních druhů - odpočívky, čerpací stanice a pod.

Kompozice výsadeb by měla respektovatto, že při vyšší rychlosti vnímají lidé jen vět-
ší celky a detaily jím splyvají. Proto mábýt výsadba ve větších celcích. Z vnějšího po-
hledu se řídí kompozice úprav stejnými pravidly, jako kompozice úprav u silnic, pro-
tože vždy jde o začlenění dopravní stavby do krajiny, ochranu přírody a krajinného
rázu. Rozhodující limity řešení jsou dány zákonem č' 11'4/1992 Sb', o ochraně přírody
a krajiny.
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9 vÝnĚn VHoDNÝcH DRUHŮ pŘnVIN

9J OBECNE
Výběr dřevin je limitován požadavky zákona na ochranu pŤírody a krajiny, který vý-
slovně zakazuje vnášení cizích, nepůvodních druhů do krajiny a stanoví povinnost
ochrany krajinného rázu a povinnost všech subjektů dbát zájrnů' tvorby ÚSES a o-
chrany prvků, které ho tvoří. Jakékoliv zásahy do krajiny a do vegetace nesmí vést ke
snlžov ání ekologické stability územi.

Při volbě vhodných druhů dřevin je třeba mít na zřeteli, že se jedná o živý biologický
materiál, citlivě reagující na různé stanovištní podmínky a zrněny. Právě proto byla
kritéria tohoto výběru vztažena ke kritériím výběru podle vegetačních stupňů, obsa-
hu živin a přístupné vIáhy v půdě podle metodiky užívané při zpracovaní generelů
doprovodných porostu komunikací a generelů USES.

V tabulkách č. 1 výběru dřevin jsou uvedeny druhy dřevin vhodné pro použití ke ko-
munikacím' Jsou uvedeny jejich základní vlastnosti a požadavky na půdu, světlo a
vlhkost, je uveden vhodný způsob jejich rozmístění, účel, ke kterému především mo-
hou být potžity,jejich odolnost a vady. Je uvedena podrobná ra)onizace s označením
vhodnosti použití i jejich významem v jednotlivých zemědělských výrobních typech,
které jsou pro správce komunikací přijatelnější. Pro koordinaci měřítek hodnocení
stanovištních podrnínek je příložen převodní klíč mezi systémem rajonizace podle
zeměděiských výrobních typů a podle vegetačních stupňů potlžívaných při tvorbě
USES. (příloha č.3).

Vedle původních domácích druhů je možno ve velmi omezené míře a především pro
výsadby nižších pater porostů a pro výsadby výplňové používat i nepůvodní druhy
přenesené k nám z obdobných klimatických podmínek. Jedná se o druhy odolné vůči
solení, které by se zejména u dálnic a silrric I' třídy měly vysazovat v místech nejbliž_
ších vozovce, kde docházi k intenzivnímu působení slaného aerosolu a tím i k siLné-
mu poškozování domácích dřevin, které jsou vůči solím velice citlivé (viz poškozené
borovice a smrky kolem dálnice D1). U těchto komunikací dochází i ke spolupůsobe-
ní zplodin motorových vozidela solí, proto by se zde měly používat nejodolnější dru-
hy dřevin, zejrrréna ve středním dělicím pásu.

Výběr dřevin musí být takový, aby v porostech byIy zastoupeny druhy schopné ry-
chlého počátečnflro růstu (výplňové) a zároveřt i druhy dlouhověké (základní). Výpl-
ňové dřeviny tvoří rychle velkou živou plochu, zakrýí povrch půdy souvislými po-
rosty, na kterých lépe porostou dlouhověké a pomalu rostoucí dřeviny základní. Do-
časnou výplň porostu mají tvořit druhy rostlin světlomíiných. V nově zaIožených po-
rostech mají dostatek světia a ve starších rychle mizíve stínu pod vyššími dřevinami.
Proto není nutno jejich rozrůstání v pozdější době omezovat probírkami.
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9.2:t

LIMITYvÝnĚnu

ochrana přírody

Trvalé porosty dřevin kolem PK jsou v převážně odlesněné krajině lákavým prostře-
dím pro faunu (zvěř, ptácí, hmyz). Navíc komunikacekŤíží biokoridory - pásy trvalé
vegetace Vysazované při realizaci ÚSES záměrně jako biokoridor pro rostliny i živoči-
chy). Mirno jiné je důležité, aby by| při křížení PK a biokoridoru zachován odstup
souvislého, neprůhledného porostu od vozovky, protože je třeba zajistit rozhled jak
pro řidiče, tak pro zvěř.

Výběr dřevin v blízkosti PK by mělbýt omezen na druhy nepřitažlivé pro živočichy.

Toto hledisko je zvIášť. důležité v oblastech s vyšším stavem zvěŤe, zejména zaječí,
spárkaté a zvláště srnčí a tam, kde je jiné přitažlivé vegetace málo. V těchto oblastech
nesmí být ve větším počťu vysazovány: jeřáb, střemcha, trnka, akát, hloh, bez černý,
ostružiník, maliník, buk a jedle' zbyLtn lupina, kručinka a janovec'

Naopak většina dřevin obsahujících hořké či aromatické látky, dále trnité a ažk zemi
zavětvené druhy, většinou spásány nejsou. Jsou to:lísky, břízy, vrby, brsleny, čimiš-
ník, tušalaj , ptačí zob, rflže, řešetlák, tavolník, zimolezy '

9.2.2 Zemědělsky využívanákraiina

Výběr dřevin v převážně zemědělsky využívanémúzerrrije motivován jak potřebou
ochrany zájrni zemědělců hospodařících na sousedících pozemcích, tak potřebou mi-
nimalizovat neúmyslrré poškozování si]rriční vegetace zemědělci.

Je možné a účelné předcházet:

- přflišnému zastínění světlomilných zemědělských plodin výběrem dřevin buď
zcelanízkých nebo s řídkou korunou

- možnosti šíření chorob a škůdců z výsadeb na zemědělské kultury (přechovávači
chorob a škůdců viz příloha č. 2) nevysazovánírn (nebo vysazovánírn v omezené
míře) druhů, které mohou být přechovávači chorob a škůdců

- moŽnosti poškození dřevin v porostech u komunikací postřiky prováděn)imi ze-
mědělci vyloučením citlivých druhů

Směs dřevin ve výsadbách rnábýt rozrnanitá, monokultury nejsou vhodné' protože
umožňují přemnožení škůdců'
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10 TECHNoLoGIE ZAKrÁpÁNÍ
Podrobné požadavky na technologii a dodávku prací stanoví TKP 13.

1_0.L PUDA
Půda je základem existence rostlin' Kzakládání trávníku a výsadbám dřevin je vhod-
ná zemina s vlastnostmi podobnými ornici ve vrstvě tlusté minimálrrě 0,10 - 0,20 m,
na podkladě, kteý umožní pohyb vody, vzduchu aživjn.

Součástí dokumentace vegetačních úprav je i návrh úpravy půdních podmínek, který
vychází z kvality použité zerniny, ze stanovištních podmínek a z nároků vysazova-
ných rostlin. Je třeba věnovat náležitou péči předepsanému doplnění obsahu Žívín,
organických látek a vody'

Přesné požadavky na půdu pro vegetaci uvádí ČsN ptN 18915 (83 9011).

102 ZAKLADANITRA\AIIKU

10.2.1' Předpoklady a podmínky

Pro zakládání trávníku platí ČsN otN L8917 (83 9031)'

Pro zaKádání travních ploch hydroosevem platí Technologický pokyn č. 28
" ZakJádání trávníku hydroosevem''.

Pro osivo platí ČSN 46 O3-l'O,ČsN +o 0311, ČSN 46 o61,Oa ČsN 46 1'060.

Pro použité materiály jako rašelina, celulosa, odvodněná sukovina, buničina a sláma
platí ČSN 46 7071, a ČSN 46 5730.

Pro použití hnojiv platí ČSN 65 48O2a ČsN 465735.

Pro zdárný růst trávníku a účinnost a účelovost pěstitelských zásahúje důležité:

- kvalitní provedení zemních prací
- vlastnosti rozprostřené zúrodnítelrré zemsny, vlastnosti podkladu pod ní nebo

vlastnosti připravené půdy,
- prostorové řešení ploch bez rozpýlených výsadeb,
- zachování dostatečných odstupů mezi dřevinamí pro průchod sekaček,
- uspořádání ploch tak, aby nevznikala zákoutí a cípy nedosfupné mechanizaci

K zaLožení trávníku je vhodná zemina s vlastnostmi blízkýrni ornici ve vrstvě min.
0,10 m, která umoŽní pohyb vody, živin a vzduchu. V případě, že na plochy se za\o-
ženým trávníkem budou později provedeny výsadby, mábýt vrstva zeminy min' 0,20
m' Výhodnější však je, tam kde je to z technologického hlediska možné (např. v ob-
cích), využít ornici Pouze do jamek při vysazování dřevin.

Na základě vyhodnocení stanovištních podmínek, tj. agrochemického rozboru půdy,
klimatických podmínek, expozice ke světovým stranám a požadavků na funkci
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Zatravněné plochy stanoví dokumentace technologický posfup zakJádání trávníku,
složení travní směsi, množsťví osiva, dávkování hnojiva a v případě zak4'ádání trávní-
ku hydroosevem i množství ostatních komponentů'

Trávník se zakládá na plochách nezaplevelených, nejlépe co nejdříve po dokončení
zemních prací na svazícLt,bez zbytk.ů stavebních materiálů abez erozních rýh. V ro-
vině nebo na svazích dostupných mechanizačním prostředkům se musí půda před
výsevem obdělat.

10.2.2 Zpisoby zakládání

10.2.2.1' Výsev

osévání se provádí ručně nebo secími stroji, vhodně volenou travní směsí. Při volbě
směsi je třeba postupovat podle místních podmínek půdních, klimatických, sklonů
svahů, možností kosení za rok, aby rostliny se dobře uplatňovaly a řádně vyuŽívaly
dostupných půdních živjn, účinně prokořenily půdu jak do šířky, tak i do hloubky a
dobře k'yly povrch svými nadzemními částmi.

Při výběru druhů se přihlíží i k tomu, aby zpevnění proběhlo v co nejkratší době i za
cenu niŽší vytrvalosti některých druhů, které po svém zániku poskytnou potřebné
živiny ostatnÍm.

Příklad vhodné směsi:

tráva univerzá]rrí
g/^'

na suchých půdách
s,/nt

lipnice luční 4-6 4-6
kostřava červená trsnatá 3-6 3-6
kostřava červená výběžkatá 3-6 3-6
psineček tenký 2 2

kostřava ovčí 3-5

Tam, kde je nebezpečíeroze, přidá se ještě 2 g/m'z jíIku anglického.

Příklady dalších vhodných směsí uvádí TP 28 a TP 53 a příloha 4.

Směs vzejde asi po 3 - 4 ýdnech. Spotřeba osíva je zhruba 15 - 25 8/rrr''

Dávky jednotlivých druhů trav jsou určeny při 95 %ní klíčivosti semen. Osivo kaž-
dým rokem ztrácí na klíčivosti. Ctyřleté osivo je již nepoužitelné. Rozbor klíčivosti
semen provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělski, 1ÚrzÚz) Brno - Pi-
sárky, Hroznová2,

Pří menší klíčivosti je třeba dávky úměrně zvýšit.

osetí může být i krycí' tzn. že současně s travou se vysejí rychle klíčící druhy rostlin.
Jejich úlohou je rychlé zpevnění půdy a svým rychlým qirvojem v mládí ochránit po-
malu rostoucí druhy, dávat jim stín' ochránit půdu před vysycháním, odplavováním
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10.2.2.2

10.2.2.3

a odvanutím. Tak lze provádět výsev i v letních měsících, kdy je nedostatek vláhy.
Krycí osetí musí být pokoseno před tvorbou semen.

Používá se například:

Lupinus luteus - vlčinec žluý jednoleý
Vicia sativa - vikev setá
Vicia villosa - chomáčová vikev
Sinapis alba - bílá hořčice

50 kglha
30 kglha
40kg/ha

15 -20k9/ha

Výsev travních směsí se provádí nejlépe v březnu a dubnu nebo srpnu a záŤí, aby se-

mena měla dost vláhy.

Nevýhodou ruční metody je pracnost při rozprostírání zúrodnitelrré zeminy, potřeba
zúrodnitelné zeminy (zvláště tam, kde je jí nedostatek) a doba mezi osetím a vze1itím
travního koberce (1 - 2 měs.), kdy může být ceIá vrstva splavena prudk1ýrni dešti, ne-
boť kořínky ještě neprorostý celou humusovou vrstvou až ďo podkladní vrstvy. Pro-
to vrstva humusu nemá být silnější než ( 5 ) - 10 cm, aby kořínky dobře prorostly do
podkladní půdy a tak spojily obě vrstvy podstatně rychleji'

Drnování

Drnování spočívá v položení vrstvy předem nařezaného drnu na upravený svah
zemníro tělesa' Drn se získává seřezáním z ploch s dobře zakořeněnou travou na
mastných a vlhkých půdách, a to do čtverců, obdélníků nebo pásů. Ukládají Se na
hromady travní plochou k sobě, pásy se srolují a je nutno je kropit. Travní plásty mají
tloušťku 20 - 50 mm.

Plástve drnů se pak kladou na svah vodorovně od paty svahu směrem vzhůru s vy-
střídáním spar, aby tvořily vazbl, nebo kolmo ke svahu. Na příkřejších svazích se
připevní nejméně dvěma kolíky na 1 m2. Po položení musí být díIy stejnoměrně při-
tlačeny a nutno je dostatečně zavlažIt Drny se pokládají na ornici, protože na neplod-
né, vyprahlé půdě kořínky rychle neproniknou do podkladní vrstvy a drny pak lehce
sklouzávají dolů. Svahy pokryté drny jsou velmi citlivé na pohyb a sesouvání.

Velkou předností drnování je to, Že svahy bezprostředně po poloŽení drnů oživnou a
jsou zelené.

Nevýhodou je pracnost při získávání a hlavně při pokládání drnů.

Kombinace drnování a setí

Pokládají se pásy drnů 20 - 30 cm širokých buď rovnoběžně s hranou nebo aby s ní
svíraly úhel45 stupňů'

osová vzdálenost pásů je 1',0 - 1',5 m. Vzniklé čtverce se vyplrrí humusem a osejí. Tato
metoda je pro svou Pracnost méně lžívaná, ale má menší spotřebu drnů.
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10.2.2.4 Zatravň'ování svahů hydroosevem

Dnes se k zatravňování velkých ploch používá moderní metoda s vysokou produkti-
vitou práce - hydroosev.

Spočívá v rovnoměrném nanesení osiva, vody' umělých hnojiv a případně i organické
hmoty (rašeliny, Ťezanky, kalů, slámy) na osévanou plochu, na kterou jsou tyto látky
přikotveny nástřikem protierozní přísady jako dočasná ochrana proti působení větru
a deště než dojde k vytvoření pevného drnu'

Poržívá se ve všech druzích svahů do sklonu 60 stupňů i bez humusové vrstvy. Po-
dle stanovištních podmínek, zejména půdních se hydroosev provádí jednorázovým
nástřikem všech komponentů, nebo ve dvou až třech etapách:

a) L. pracovní etapa
2. pracovní etapa

b) 1. pracovní etapa
2. pracovní etapa
3. pracovní etapa

osivo, hnojivo, organická hmota, voda
protierozní přísada, příp. i organická hmota, voda
osivo, hnojivo, rašelina, voda
organická hmota, voda
protierozní přísada, voda

Zpisob b) se používá u velkých sklonů svahů, případně i bez humusové vrstvy. Ka-
menité svahy se zatravňujítak, že se do záměsi přidá rašelina ve2. a 3. etapě.

Použité protierozní přísady nesmí nepříznivě působit na životní prostředí a zpomalo-
vat klíčení a růst mladých trav. Používají se např. akrylátová disperze Sol<tat 4924,
sulÍitová pryskyřice, anttíeroza, Vianplast.

Po provedení hydroosevu se provádí dodatečné ošetřování mladých porostu krope-
ním a přihnojováním asi 3 dkg na 1' m2, případně doosevem asi 3 "/" osiva podle
potřeby.

I když se původně hydroosev používal na plochy bez humusové vrstvy, je pro další
vý"loj a vytrvalost travních porostů výhodnější provádět hydroosev alespoň na zú-
rodnitelnou zeminu.

Výhody hydroosevu:

- velká produktivita práce,
- malá spotřeba ornice, případně není potřeba ornice,
- okamžitá ochrana proti erozi,
- ochrana semen proti vyplavení při dešti,
- uchování vlhkosti půdy pro klíčení osiva,
- ochrana čerstvě vzklíčené setby před příliš intenzívním slunečním zářením, chla-

dem, větrem,
- ochrana osiva před ptactvem,
- vytvoření humusové vrstvy při rozkladu mulče (slámy, řezanky apod.),
- prodloužení doby setby a vegetace.

Nefýhody hydroosevu:

_ vyšší cena než při ručním osetí
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10.2.3 ošetřování nově založených trávníků

ošetřování nově založených trávníků je podmÍnkou vytvoření životaschopného po-
rostu, schopného plrrit požadované funkce. Je to zálivka, koseni vyhrabávání a úklid
pokosené trávy, válení a doplnění řídkých a nevzešlých ploch. Nezbytně nutná doba
ošetřování je 4 - 12 týdnů podle počasí' Je-li osivo kropeno při setí vodou, pak se musí
v době sucha provádět kropení přes den až do vzejití, neboť nabobtnalé nebo naklíče-
né osivo při suchu odumírá.

Pokud je založení trávníku provedeno dodavatelsky, ju dopěstování trávníku kose-
ním a vyhrabáním podmínkou předání upravené plochy objednateli. Trávnft je mož-
no předat nejdříve po prvním posekání' Potřebu dokončovací péče stanoví dokumen-
tace a zajišťuje ji zhotovitel.

10.2.4 odsouhlasení a převzelí praci

Při odsouhlasení dodavatelsky prováděných prací objednatel zkontroluje:

- zda rozsah prací odpovídá pracem skutečně provedeným
- zda je travní osivo u zaKádání trávnil<u výsevem (ručně) rovnoměrně

rozprostřeno
- zda u trávníku zakládaného hydroosevem jsou všechny plochy rovnoměrně po-

kryty vrstvou nástřikové směsi, zvláště je-li rovnoměrně rozptýleno osivo a krycí
protierozní přísada vytvořila na půdním povrchu film

- zda technologie prováděných prací odpovídá dokumentaci a TKP'
Stavu schopného převzetí je dosaženo za těchto podmínek:

- na plochách založeného trávníku jsou vysbírány větší kameny, odstraněny staveb-
ní zbytky, útržky tkanin, obaly, těžko zetlívající rostlínné části a jiné odpady,

- výsevy parkového trávníku tvoří vyrovnaný porost, která vykazuje v posečeném
stavu průměrné plošné pokrytí půdy asi ze 75 "/" rostlinami požadované travní
směsi. Nesmí se vyskytovat nevzešlá a holá místa. Poslední seč smí být provedena
nejpozději ýden před převzetím. Travní porost nesmí být zaplevelený,

- výsevy lučního trávníku tvoří pokud možno vyrovnaný porost, který vykazuje v
posečeném stavu průměrné plošné pokrytí asi z 50 7o rostlinami osevní směsi. Ne-
smí se vyskytovat nevzešlá a holá místa. Poslední seč smí být provedena nejpozdě-
ji dva týd.y před převzetím. Jiné druhy trav a bylin, které neruší lze akceptovat.
Ne však obtížné plevele. Výsevy lučních trávníků se zvláštnÍmi zárněry zatravnění
na extrémních stanovištích (např. zatravnění kamenitých svahů) mohou vykazo-
vat jiný, předem dohodnutý, stupeň Vyrovnanosti porostu a pokrywu půdy.

Pokud trávník nebude vinou zhotovítele takto k převzetí připravený, nebude pÍevza-
tý a zhotovitelhradí náklady na jeho péči aŽ do převzetí.

Trávník nelze přebírat v zimním období.

Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, které pŤevzetí díla nebrání,
stanoví lhůtu k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen se současně zavázat odstranit
vady a nedodělky v termínech a rozsahu, které stanoví objednatel.
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Záraky

Minimálrrí zárlční doba je 18 měsíců, pokud ve smlouvě není uvedena delší'
Zhotovitel s objednatelem ve smlouvě nebo nejpozdějipÍipřevzetí dohodne podmín-
ky záruky, za který ch zhotovitel za tr áv nk ručí.

Minimální údržbav záruční době, není-li ve smlouvě stanoveno jinak je: jedenkrát za
rok posekání a vyhrabání trávníku.Údržbu v záruční době provádí následný majet-
kový správce na své náklady. Případné záruční prohlídky pro kontrolu dodržování
minimální údržby, nebo údržby sjednané v podmínkách zártky, dohodne zhotovitel
s následným majetkovým správcem.

Trávník musí být předán nejméně 1x pokosený anezaplevelený.

Y záruční době se sleduje deformace svahů, pokrywnost půdy, hustota travního drnu,
úhyn trav a zaplevelenost. Sledování je podkladem pro uznání odstranění vad, příp.
pro reklamačnířízeni. Trávník sleduje objednatel nebo následný správce po vzájemné
dohodě.

L03 \^rSAZoVÁNÍ pŘEvtN A IEJICH PoRoSTŮ

10.3.1 Předpoklady a podmínky

Pro výsadby platíČsN oIN 1'891'6 (83 9021)

Plochy pro výsadby musí být urovnané,nezaplevelené a bez stavebních zbytků (kusy
betonu a jiného materiálu, kameny ap.). Zaplevelené plochy se před výsadbou odple-
velí (mechanicky, chemicky nebo kombinovaným způsobem). Nejvhodnější je mecha-
nické odplevelení.

Yyznačí se hranice vysazovaných ploch. Plochy na rovině se obdělají do htoubky
15 cm a zapravi se podle potřeby organická a anorganická hnojiva.

Bezprostředně po dokončení zemních prací je nutné, zvláště na svazích, založít tráv-
ník, popřípadě realizovat jiná protierozní opatření (viz TP 53). Pro nebezpečí etoze
nelze zakládat trávník ažpo výsadbách.

Dřeviny se nemohou ujmout v neplodné zemině bez humusu a živin, ani když je za-
krytá mulčem. Zejména zemina v jamce mábýtpři výsadbě vyměněna za ornici nebo
zúrodněnou zeminu. Do čerstvě rozprostřené zeminy není vhodné sázet dříve než za
4 - 6 měsíců, až slehne a získá Iepší fyzlkáIně chemické vlastnosti výhodnější pro u-
jmutí vysázených rostlin' Tak lze předejít velkým ztrátám.

10.3.2 Rostlinný materiál

Pro vegetační úpravy u pozemních komunikací se tžívají školkařské výpěstky I.třídy
jakosti podle ČsN ao 4902.Ye zdůvodněných případech a po dohodě s objednatelem
může zhotovitel užít i výpěstky II. třídy jakosti. Nelze dodávat rostliny z náIetŮ, po-
škozené, oslabené a nemocné. Dřeviny nesmí mít deformované kořeny a nesmí být
poškozeny teplem, suchem, InÍazem a musí být bez mechanického poškození.
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T0.3.2.1' Kategorie ýpěstků:

- prostokořenné v1ipěstky - dopěstovány ve votné půdě a expedovány bez zemního
balu

- výpěstky s baly - dopěstovány ve volrré půdě, vyzvednuty a expedovány se zem-
ním balem chráněným protitozpadnutí a vysychání obalem

- qipěstky v kontejnerech (nádobách) - dopěstovány a expedovány v pěstebních ná-
dobách nebo obalech

- hrnkové v1ýpěstky - dopěstovány a expedovány v nádobách s objemem menším
než7I.

10.3.2.2 Velikost výpěstků

Velikost výpěstků musí být přiměřená. Sázení zakořeněných řízků není v praxi ově-
řeno, přesazování vzrostlých a přerostých dřevin je pracné a nákladné.

Velikost výpěstků je dána pro:

- kmenné tvary listnaých stromů:
- výškou (délkou) kmene od kořenového krčku pobázi koruny :

- zákrsek báze koruny ve výši 60 až 80 crn,
- čtvrtkmen -báze koruny ve výši 90 až 11'0 crn,
- polokmen -báze koruny ve výši 130 až 150 cm,
- vysokokmen-báze koruny ve výši 1'80 až 200 cm,
- alejový strom -báze koruny ve výši nad 230 cm

- obvodem kmene ve výšce 100 cm nad kořenovým krčkem

- keřové a pyramidální tvary listnatých stromů a jehličnaté stromy výškou qÍpěstků
od kořenového krčku po vrchol koruny,

' keře listnaté i jehličnaté počtem a délkou (výškou) výhonů od kořenového krčku k
vrcholu nebo průměrem koruny.

Velikost balu je dána jeho průměrem. Velikost kontejneru (nádoby) je dána jeho obsa-
hem v litrech.

Podle zkušeností z hodnocení výsadeb na modelových plochách jsou optimální roz-
měry výpěstků tyto:

a) pro výsadby do alejí:
- stromy alejové (ovocné i okrasné) obr. 1'01.

výška kmene nad 2,30 m
obvod kmene nad 0,12 m
(průměr balu nad 0,30 m)
(výška balu nad 0,30 m)

b) pro výsadby do skupin, pásů a ploch porosťů
- ostatní kmenné tvary stromů obr. 1.01.

výška kmene nad 1,50 m
obvod kmene nad 0,10 m
(průměr balu nad 0,30 m)
( výška balu nad 0,30 m)

- pyramidální a keřové tvary stromů, špičáky obr. 1.02. a 1.03.
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celková výška nad ].,50 m
(průměr balu nad 0,25 m)
(výška balu nad 0,25 m)

- keře listnaté (pro střední a vyšší patro porostu) obr. ]'.04.

3 - 5 výhonů
výška nad 1,20 m
(průměr balu nad 0,15 m)
(výška balu nad 0,L5 m)

- nizké listnaté keře obr. ]''04.
3 - 5 výhonů
výška 0,30 - 0,40 m
(průměr balu nad 0,L5 m)
(výška balu nad 0,L5 m)

- jehličnaté keře obr. ]'.05.

3 - 5 výhonů
výška nad 0,30 m
šířka 0,60 - 0,80 m
průměr balu nad 0,20 m
výška balu nad 0,20 rn

- jehličnaté stromy v porostech a skupinách obr. ]'.06.
výška nad 0,80 m
průměr balu nad 0,25 m
výška balu nad 0,30 m

- jehtičnaté stromy do skupin a jednotlivě obr. ]'.06'
výška nad L,20 m
průměr balu nad 0,30 m
výška balu nad 0,30 m.

Expediční úprava se liší podle druhu výpěstků a dobv exoedice:

- s baly se expedují jehličnany, stálezelené ďeviny ve vegetační době a vzrostlé stro-
my a dřeviny dopěstované v nádobách (kontejnerech)'

- bezbali se expedují iistnaté keře a stromy v době vegetačního klidu.
- v kontejnerech se zásadně expedují dřeviny ve vegetační době.

10.3.2.3 Kvalita qýpěstků

Posuzuje se podle stavu všech částí výpěstků:

Listnaté stromy - podle bývalé oN 46 4920

Kmenné tvary listnatých stromů

I. třída jakosti - kmen rovný, bezkazu, se zahojením ran Po odstranění obrosfu.
Koruna - u druhu - jedno a víceletá s terminálním výhonem a nejméně se

čtyřmi výhony ( podle oN 46 4920 dřevíny v tab.2 označené 2)

se smí dodávat i jako špičáky
- u kultivarů - jedno a víceletá s terminálním výhonem a dvěma
výhony

- u kulovité formy - tři výhonybez terminálního výhonu.

54 Technické podmínky

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



Kořenový systém - dobře vyvinuý, nepoškozený odpovíďající obvodu
kmene a velikosti koruny.

II' třída jakosti - kmen můŽe být mírně zakřívený s mal;ý-rni oděrkami.
Koruna - u druhu - jedno a víceletá s terminálrrím výhonem a se dvěma

výhony
- u kultivaru - jedno a víceletá s terminá]-rrím výhonem a s jednírn

výhonem
- u kulovité formy - dva výhony.

Kořenový systém může být mírně poškozený.

- Keřové a pyramidální tvary listna{ých stromů - podle bývalé oN 46 4920

I.třída jakosti - nadzemní částbez poranění, od kořenového krčku zavětvená,
- u pyramidálních tvarů s rovným kmenem a tvarovaným
obrostem,

- u keřových warů nejméně s pěti výhony.
Kořenový systém nepoškozený, odpoví dající velikosti nadzemní části.

Il.třída jakosti - pyramidáIrrí tvary od kořenového krčku zavětvené,
- keřové tvary nejméně se třemi výhony.
- Je povoleno mírné poškození nepodstatných částí v1ipěstku.

Iehličnaté dřeúny - podle bývalé oN 46 4910

Pouze I' třída jakosti s dobře prokořeněnými baly, nepoškozené, vzpřfuneně rostoucí
druhy a kultivary jehličnaých stromů s jedním terminálrrÍm výhonem' od kořenové-
ho krčku plně zavětvené, keře minimálrrě se 3 - 5 výhony pokrývající dvě třetiny plo-
chy udané šířky.

Listnaté keře - podle bÝvalé oN 46 4930

I. třída iakosti - s dobře v1ruinut'fon kořenovým systémem, - se 3 - 5 zdravými,
nepoškozen1irni výho.,y, opád u'ué keře obvykle prostokořenné.

II. třída iakosti - s dobře vwinut'Ím kořenov'Ím svstémem
- se z -J zoravyrru/ nePosKozenym vynony.

PoPínavé dřeviny - podle býva(é oN 46 4941

I. třída jakosti - obvykle v hrncích, dobře prokořeněné,
- se2 - 3 výhony, nepoškozené, zdravé,
- nejmenší délka výhonu 30 - 50 cm.

II. třídaiakosti -neiméně 1- 2výhonv
- nejmenší détka 15 - áo.*'

Velikost a kvalita dalších skupin školkařských výpěstků se posuzuje poďe těchto bý-
valých norem: oN 46 4940, oN 46 4921. a CSN 46 4750.

Vysazování a ošetřování silniční Vegetace 55

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



označení výpěstků:

Pro identiÍikaci rostlin v souladu s ustanovením obchodního zákoníku je označení
nezbytné. Čitelná jmenovka musí být připevněna nakaždé rostlině dodávané samo-
statně, na každém svazku, krabici či kontejneru. Jmenovka musí obsahovat platný ná-
zev rodu a druhu, popř. odrůdy, třídu jakosti označenou římskou číslicí, velikost a
počet kusů ve svazku, krabici či kontejneru.

10.3.2.4 ošetření qýpěstků před sázením

Během doby skladování a přepravy musí být udržována životaschopnost výpěstků a
musí být odstraněny následky příp. poškození:

_ ochrana proti vyschnutí zastíněním, uloŽením v chladu, příp. zaLožením do zemi-
ny v rýhách (obr. 2.01''), zálivkou a zakrytírn při dopravě. Kořeny rostlin je moŽno
ochránit před vyschnutím nanesením ochranné emulze' V pletivech rostlin musí
být dostatečná zásoba vody. Před vysazením je možno ji zvýšit namočením do vo-
dy po dobu 12 hodin, nebo použitím antitranspirantu. BaIy vysazovaných rostlin
nesmí vyschnout a rozpadat se. Nejlépe je ochráněn kořenový systém rostlin v
kontejnerech,

- zk'rácení nadměrně dlouhých kořenů. U kontejnerovaných rostlin se spírálovitě
stočené, zaškrcené a uzlovité kořeny proříznou a odstraní se kořenová plst,

- poškozené kořeny a části rostlin je nutno ošetřit, rány nad Q 2 cm zatřít štěpaŤ-
ským voskem, nebo jiným schváleným nátěrem'

- zkrácení výhonů listnatých keřů a stromů má odpovídat zkrácení kořenů. Dlouhé
výhony dřevin s krátk]i'mi kořeny vadnou, zasychají a vysilují tak rostlinu, která se
proto těžko ujÍmá. Výhony jehličnanů se nezkracují.

L0.3.3 Vysazovánídřevin

Provádí se do předem připravených zatravněných nebo obdělaných ploch v době ve-
getačního klidu. Lépe se osvědčily dřeviny vysázené na podzim,nežv jarních měsí-
cích. Ve vegetačním období lze vysazovat pouze dřeviny dopěstované v
kontejnerech.

L0.3.3.L Velikost jamek

Velikost jamek musí být odpovídající cca ]',5 násobku průměru kořenového systému
nebo kořenového balu vysazovaných dřevin (obr. 2.02.). Zemina z výkoplio se skládá
odděleně podle kvality, zvIáštť úrodná a neúrodná. úodná půda se použije na zasy-
pání kořenového systému. Horší půda se použije na dosypání zbytkuju*ky nebo rý-
hy' Hloubka jamky se také řídí velikostí kořenového systému. Dno ju*ky se musí
zkypÍLt.

Pro výsadby v řadách se strhne drn v šířce 0,50 m, čírnž se vytvoří nezatravněný pás,
do kterého je možno sázet dřeviny. Pro výsadbu uspořádanou jinak je nutné strhnout
drn v průměru 0,25 m2 pro keř a ]' m2 pro strom. Výsadby se pak v pásech nebo v
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L0.3.3.2

10.3.3.3

jednotlivých stromových a keřových mísách namulčují. Není přípustné sázet dřeviny
do trávníku.

Výsadba a ošetření dřevin před ýsadbou

Těsně před výsadbou je nutno ošetřit kořenový systém. odstranit poškozené, nemoc-
né, zaschlé a nadměrně dlouhé kořeny až do živé tkáně. Uměrně ke kořenovému sy-
stému je nutno zkrátit výhony listnaých prostokořenných keřů nebo upravit řezem
koruny lístnaých stromů na 1' / 4 až 1' / 2 délky. U jarních výsadeb může být iez hlub-
ší. U hustého větvení vyřezánírn několika výhonů korunu prosvětlit. Současně je nut-
no odstranit všechny poškozené větvičky. Řezy musí být čisté, bez pohmožděné a za-
tržené kůry, do živéhó dřeva, kde je předpoklad dobrého zahojení. Řezy přes 2 cm v
průměru musí být zaňeny štěpařsk1im voskem nebo jiným schválenýrn nátěrem na
poranění stromů. Výhony jehličnaých dřevin se nezkracují.

Při vysazování se kořeny dřevin bez baiu rozloží na vrstvu úrodné zeminy uloženou
na dno výkopu a postupně se zasypávají tak, aby se zernina dostala do všech míst.
Pokud se vysazují rostliny s baly, musí se až v jamce opatrně odstranit obalový mate-
riál, který nemůže v jamce zetlít.

Kořenový krček vysázených dřevin musí zůstat v úrovní terénu (obr. 2.02.). Nesmí
být zasypán kmen, ani obnaženy kořeny. Zemina v jamce musí být zhutněna tak, aby
v půdě nezůstala větší vzduchová mezera. Nejvýhodnější je hutnění zeminy v jamce
vodou. Na povrchu zasn>ané ju*ky se kolem vysázené dřeviny upraví miska schop-
ná udržet vodu při zálivce a za deště. Pokud je odsfup u keřů malý je výhodné je'y-
sazovat do rýhy. Po výsadbě se vždy musí provést zálivka.

Kotvení

Pro kmenné tvary stromů je nutno před vlastní výsadbou zatlouci do jam dřevěný
kůl, (může být impregnovaný ve spodní části proti hnilobě), ke kterému se stromek
úvazkem přichycuje a zabezpečuje proti vyvrácení. (obr. 2.03.). Kůl musí být oloupa-
ný' jeho životnost musí být minimálně 2 roky, délka musí být úměrná veiikosti stro-
mu tak, aby kůldosáhl ke koruně nebo u špičáků do3/4 výšky.

Pro upevnění alejových a vzrostlých stromů se použijí kůly o průměru 10 cm s kru-
hovitým průměrem. U ostatních stromů není kruhovitý průměr podmínkou.

Strom má být připevněn ke kůlu přibližně ve 2/3 své výšky.

Upevňovací materiál musí mít životnost minimálrrě 2 roky. Úvazek se musí křížit me-
zi stromem a kůlem, musí zajistit strom proti bočnímu pohybu, nesmí však způsobit
odření kůry nebo její zaškrcení a musí býtna kůlu zajištěn proti posunutí.

Zpisoby kotvení: - jeden svislý dlouhý kůl (obr'2.03.),
- jeden šikmý krátký kůlna svazích a pro rostliny s balem
(obr.2.03.),

- drátěná kotva (obr.2.06.),
- trojhran ze tří dlouhých kůlů u větších stromů (obr.2.06.).
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10.3.3.4 Přesazování vzrostlých stromů

Ve zdůvodněných případech je možno výímečně vysazovat i vzrostlé dřeviny.

Je možno zajistít i přesazení stromů z míst, kde by jinak musely být odstraněny' Tyto
stromy je třeba na přesazení připravit (obr.2.05.) a zajistiltjim dostatek péče i po pře-
sazení. Nejdůležitější je ochrana proti vyvrácení a zajištění pravidelné závlahy. Kmen
stromu musí být chráněn proti vysychání a koruna musí být zmenšena úměrně veli-
kosti balu' Tuto náročnou technologíi mohou provádět Pouze odborně způsobilí
zhotovitelé.

L0.3.4 ošetření dřevin po výsadbě

Yysázené dřeviny je nutno zalévat množstvím vody L0 l na kus nebo 1 m2 v jedné
dávce. Misky je třeba kypřit a odplevelovat. Uvolněné úvazky je třeba Znovu uvázat,
kůIy zarazit a dráty podle potřeby napnout.

Po vysázení je třeba chránit před vysycháním kmeny mladých stromů a zejména
vzrostlých stromů po přesazení. Proto se kmen a silné větve opatřují ochranným ná-
těrem z hlinité nebo jílovité kaše, ke které se přidá 6 % vodního skla jako pojivo nebo
jutou.

Proti okusu zvěří chrání mladé stromky chrániče z drátěného nebo rákosového pleti-
va a plastů. Také lze použít chemických prostředků na ochranu rostlin proti okusu.
Jehiičnany se natírají menšÍm množstvím řidšilro přípravku, aby nedošlo ke slepování
jehlic. U odrostlejších jehličnanů je možno chránit jen poslední přeslen s terminá]rrím
výhonem.

10.3.5 odsouhlasení ptaci a předání

Při odsouhlasování prací stavební dozor / objednatel zkontroluje:

- zda rozsah prací odpovídá pracem skutečně provedeným
- zda kvalita, způsob provedení a rozmístění výsadeb je v souladu s dokumentací a

TKP
- zda vysázený materiál odpovídá materiálu uváděnému v soupisu prací v doku-

mentaci, popřípadě odsouhlaseným náhradám
Podmínkou pro převzetí prací je dokumentace skutečného provedení, do které zhoto-
vitelvyznačí veškeré provedené zrněny, které vznikly během realizace. Veškeré změ-
ny druhu, velikosti a kategorie výpěstků musí být předem povoleny stavebním dozo-
rem a lze je připustit za předpokladu, že náhtada bude rovnocenná co do požadavku,
ceny i množství . Veškeré změny budou řádně doloženy a budou součástí dokumen-
tace skutečného provedení.

V případě, že se jedná o niáhradu materiálem,který není povolen Pro stavbu, je nut-
né, aby zhotovitel zajístil schválení příslušným orgánem ochrany přírody.

Vegetační úpravy mohou být převzaty tePrve po dokončení všech prací určených do-
kumentací, zabezpečujících kvalitu a další rozvoj rostlin a kdy je dosaŽeno jistoty dal-
šího růstu (tzv' ujmutí rostlin). U výsadeb dřevin lze rozpoznat úspěšné ujmutí podle
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výwoje letorostů zpravidla v poslední třetině měsíce června. Budou převzaty pouze
výsadby v dobrém zdravotním stavu, vitálrrí, nezaplevelené, nakypřené, s miskami
kolem solitérních stromů, s kůly u stromů a funkčními úvazky. Před převzetím je
nutno vyměnit poškozené, uschlé nebo napadené dřeviny za dřeviny kvalitri stejné-
ho druhu, velikosti a v dobrém zdravotním stavu. U plošných výsadeb, např. půdo-
pokryvných trvalek, keřů a špičáků je přípustný úhyn do 5 % z celkového množství u
jednotlivých druhů a odrůd, jestliže výsadba působí zapojeným dojmem navzdory
výpadkům.

Pokud výsadby nebudou vinou zhotovitele takto k pÍevzeti připraveny, nebudou
převzaty a zhotovitel hradí náklady na jejich péči až do převzetí.

Výsadby nelze přejímat v zimním období !

Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, které pŤevzetí díla nebrání,
stanoví lhůtu k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen se současně zavázat odstranit
vady a nedodělky v termínech a rozsahu, které stanoví objednatel.

Záruky

Minimální záruční doba je 18 měsíců, pokud ve smlouvě není uvedena delší.
Zhotovitel s objednatelem ve smlouvě rovněž dohodnou podmínky záruky, za kte-
rých zhotovitel za výsadbu ručí. Podmínkou uznání záruk zhotovitele v plné vÝši ie'
abv následnÝ maietkový správce zaiistil ihned po převzetí pravidelnou odbornou ú-
držbu dřevin (na své náklady). Případné zártční prohlídky pro kontrolu dodržování
minimální údržby, nebo údržby sjednané ve smlouvě, dohodne zhotovitel s násled-
ným majetkoqfrn správcem komunikace.

Minimální údtžb a po čas zánlční doby:

- jedenkrát ročně odplevelení, přihnojení výsadeb a záIívka v době sucha.
Y záruční době je předmětem sledování zejrnéna úhyn rostlin a zjIšt(.ování jeho příčin.
Kontroluje se také, zda nedošlo k pohybu osázených ploch na svazích a následovné-
mu poškození provedené výsadby. Sledování úhynu je podkladem pro náhrady,
příp. pro reklamační řízení. Úhy^ zjišťuje objednatel nebo majetkový spiávc. po ,rá-
jemné dohodě. Pokud jsou zttáty rostlin zaviněny nedostatečnou péčí ze strany
správce a poškozením, nelze po zhotoviteli žádatjejich znovuosázení bez íhraďy.
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11 TECHNoLoGIE oŠErŘovÁNÍ
[Phtí ČSN DIN 18919 (B3 9051)]

L1.J. OSETROVAI{I TRAVNIKU

11.'!'.']' Kosení

Pro kvalitu trávníků je rozhodující intenzita péče. Kosení nutí trávy k růsfu a odnožo-
váníblízko povrchu atímmizívzrůstnější a hrubší druhy trav.

Kosení trávy musí být pravidelrré a musí odpovídat účelu, pro který je trávník pěsto-
ván.Rozsahpotřebnépéče je teďyzávislý nadruhutrávníku.UPKmůŽe jítotrávník
parkový, většinou se však jedná o trávník luční. U lučního trávníku je optimální počet
sečí2 - 3 x ročně. V intravilánu a na odpočívkách se jedná zpravídla o trávník parko-
vý, kde je nutno plochy sekat alespoň 5 x ročně. Jíž při zakládání trávníku má být
směs volena podle předpokládané funkce a následné péče (např. nízkorostoucí
druhy).

Rozvojová péče

Rozvojová péče je péče v době od předání do plrrého zapojení travního porostu. V té-
to době je nejdůležitější zajistit, aby došlo k vytvoření pevného hustého drnu schop-
ného chránit povrch půdy protí erozi a úy nedošlo k zaplevelení porostů. Proto se
musí trávník kosit dříve, než plevele vykvetou a vysemení. Sekáním se zajišťuje od-
nožování a růst kva]itních trav. Kosí-li se trávník dostatečně často, houstne a prokoře-
ní půdu. Růst plevelů je omezen. Takto pěstovaný trávník může plnit všechny
funkce, protože vytváří dostatečně velký objem živé hmoty. Počet sečí se řídí stavem
porostu, který je závislý i na průběhu počasí. Pokud sekání k odstranění plevelů ne-
stačí (zpraviďa u vytrvalých plevelů), musí se ložiska plevelů odstranit ručně, nebo
chemicky a holá místa dosít'

Udržovací péče

Udržovací péčí je nutno zajistit dobrý stav travního porostu, jeho bezplevelnost abez-
pečnost silničního provozu/ t.j. dobrý rozhled. }edná se zejména o vnitřní strany ob-
louků a křižovatek, nezpevněné krajnice, příkopy, u dálnic a rychlostních komunikací
o střední dělicí pás a pás široký cca 3 m podél komunikací akŤížovatek' V těchto pří
padech jsou většinou nutné 3 seče, v suchých letech 2. Svahy zářezi a násypů' které
nejsou ohroženy erozí, obvykle stačí posekatl' - 2 x ročně. V případě, že jsou trávníky
zaplevelené, je nutno je sekat tak často, aby plevele nevysemenily.

I na méně důležiých plochách je však třeba sekat alespoň 1 x ročně tak, aby plevelrré
rostliny nevysemenily na sousední zemědělské pozemky. Nikdy se nesmí suchá tráva
vy1>alovat.

Důležitá je i výška seče. Kosí-li se trávník ].x ročně a při kosení se odstraní celá hmota
rostlin, pak zejména v letním období, je půda obnažena, vysychá a je ohrožena erozí.
Travní porost zasychá a řídne, na prázdná místa se šíří plevele' Zaplevelený travní
porost může dosahovat výšky přes 1 m, zabraňovat v rozhledu a tím snižovat
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bezpečnost silrričního provozu. nte ČSN DIN 18919 (839051) má být výška porostu po
sečiuparkovéhotrávníku3-4cm,ulučníhotrávníku6-10cm.Lučníporostprakticky
na silničních pozemcích převažuje.

K sekání jsou vhodné sekačky s vodorovnou osou rotace - cepové - s nastavitelnou
výškou sekání, sekačky pod svodidla ap.

11'.1'.2 Hnoiení a zavlažováni

Hnoiení trávníku a zavlažování se provádí ien po založení travních ploch' abv došlo
rychleji k vytvoření souvislého pokryvu. V pozdější době prakticky u komunikací ne-
připadá v úvahu' jelikož by přinesly zmnožení zelené hmoty a tím zdraženíidržby
sekáním.

1L.L.3 obnova trávníku

Obnova trávníku se může provést jednorázově zrušením a Znovuzaložením nebo
pěstitelskýrni zásahy (na zvlášlť důležitých plochách):

- vyhrabání listí a odumřelých částí rostlin,
- provzdušnění (aerifikací) drnu,
_ rozrušením mechovitých porostů vláčením'
- vylepšením půdních podmínek (vápnění' hnojení, písek),
- dosetím poškozených a vyhynulých míst,
- odplevelením (intenzivním kosením, vý živ ou, příp. herbicidy)'

Vzhledem k tomu, že tráva zbezprostÍední blízkosti komunikací je nadměrně znečiš-
těna zplodinami motorových vozidel, solením, prachem, hnojivy a postřiky, není
vhodná k použití jako krmivo pro hospodářská zvířata pro nebezpečí zavlečení těchto
škodlivin do mléka, masa a dalších potravin.

!t2 oŠE-nioVÁNÍ oKRASn ýcH pŘEvlN

11.2.'l' Péče ve výchovném období

V prvních třech letech je potřeba péče největší. odplevelováni kypření, záIivka a při-
hnojování misek je třeba opakovat podle potřeby cca 2 x ročně. Dávka vody b;ivá 10
až 20 I,minerální hnojiva se Zapravují do půdy 1 - 2 xročně o jedné dávce 30 - 50 g na
kus nebo 50 - 80 g .m-' (záhony, pásy).Jednou ročně by měly být nově vysazené dře-
viny přihnojovány organick1ýrn hnojivem v dávce 3 - 5 kg na kus nebo m2a to Vitahu-
mem nebo kompostní zeminou.

Mulčováním je možno usnadnit údržbu. Vrstva mulče 10 - 15 cm (nejlépe drcené ků-
ry) zastaví prorůstání plevelů, sníží vysychání půdy a částečně ji chrání před znečiš-
ťováním. V praxi se osvědčilo provádění výsadeb za potžLtí mulčovací plachetky s
0,10-0,]'5 m vrstvou drcené kůry. Nedocházelo tak k vysychání a úhynu dřevin ani k
zaplevelování ploch aúdržba v prvních letech byla minimální.
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Stromy musí být ukotveny, příiš těsné úvazky je třeba včas uvolnit a po dvou až
třech letech včas odstranít'

ochrana proti chorobám a škůdcům se provádí chemicky, výchovn;irn řezern, biolo-
gickými prostředky (vytvořením podmínek pro šíření pŤirozených nepřátel škůdců).
Důtežitá je i ochrana zeleně společenskými opatřeními, výchovou a tresty za poško-
zování zeleně'

ochrana proti okusu se provádí u zahuštěných výsadeb oplocením, u jednotlivých
stromů chrániči, nebo chemick1ími prostředky.

Řezem se odstraní zaschlé a nemocné části rostlin, konkurenční výhony a upravuje
tvar koruny stromů - výchovný řez.

Na usnadněniudržby je třeba pamatovat již při návrhu zeleně. Yysazováním souvi-
slých porostů v takové hustotě, aby bylo možno předpokládat, že se do pěti let zapojí.
Y zapojených porostech je celý povrch půdy zastíněn, nemohou se v nich udržet po-
rosty světlomilných trav a plevelů. Potřeba úďržby po zapojení porostu je minirnální.

11'.2.2 Péče v období dospíváni a dospělosti

V tomto období se dřeviny dopěstovávají do cíové velikosti a tvaru a udržují se v
tomto stavu. Pokud byly ďeviny řádně pěstovány v předchozím období, zjednoduší
se značně jejích údržba.

Přihnojování se provádí poďe potřeby, např. v předjaří dávkou 30 - 50 g NPK na kus.

Udržovacím a zdravotním řezem se usměrňuje hustota výhonů v korunách stromů a
keřů a vylepšuje se jejich zdravotní stav.

Kotvení stromů není většinou nadále nutné, naopak je nutno včas uvo]rrit ltvazky,
aby nebránily v růstu kmene. Ochrana proti chorobám a škůdcům je stejná jako v
prvních letech' Poškozování stromů okusem je méně nebezpečné, ale potřebné do té
doby, neŽ se vytvoří dostatečně si]:rá borka. ochrana keřů může být zrušena u druhů,
které snadno ztůazují a odnožují.

Udržování dospělých dřevin v účelrrě uspořádaných porostech je minimálrní. Pokud
jsou vytvořena společensťví podobná přirozeným, budou se dál vyvíjet bez lidských
zásahů' Má-li být zachován tvar koruny stromů, je nutné provést probírku porostu
nebo skupin jakmile se větve sousedících dřevin dotknou. Je to účelné, protoŽe v za-
huštěných skupinách se zmenšuje biologícky aktivní povrch korun. Mohou růst jen
nezastíněné vršky korun, spodní větve hynou.

1l.2.3 Péče v období stárnutí a stáří

IJdržování stárnoucích dřevin je pracnější. Po určitou dobu lze vliv stáří na plodnost
a růst dřevin vyvážit zmlazováním a podporou růstu dřevin výžívou. Zmlazovacířez
se provádí v době vegetačního klidu. odstraňují se staré výhony a uvolňuje se Pros-
tor pro růst mladých výhonů. Zm7azování je účelrré u keřů a ovocných stromů. U o-
krasných stromů se provádí jen výimečně. Stárnoucí dřeviny neschopné dalšího růs-
tu je nutné odstranit a nahradit novými 1ipěstky nebo ponechat vhodné dÍeviny z
náIetů. V posledních letech se takové zmlazování provádí u starých lip.
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!']'3 oŠErŘovÁNÍ ovoctvýcH STRoMŮ
Při výsadbě ovocných stromů je třeba postupovat stejně jako při výsadbě okrasných,
ale ošetřování ovocných stromů je náročnějšínež u stromů okrasných.

11.3.L Ře"

sez j" součástí komplexu agrotechnických opatření. Provádění řezu si vyŽaduje prak-
tickou znalost a určité zkušenosti s vývojovými a růstovými zvláštnostmi jednotli-
vých ovocných druhů'

Řez výchovný jsou všechny odůvodněné a osvědčené zásahy nožem a nůžkami do
koruny stromů ve školce, při výsadbě, v období jehož cílem je vypěstování kmene a

zákLadu korunové kostry a tvarování pevné a včas plodné koruny.

Řez udržovací v období růstu a plné plodnosti, jehož cíle je uďržet kondici stromu v
růstu a pravidelné a jakostní plodnosti.

Řez zmlazovací v období počínajícího stárnutí nebo zanedbanosti, při mimořádném
poškození koruny a při přeroubováni jehož cílem je obnova kondice, náleŽitého růs-
tu a zlepšení plodnosti.

Řez zdravotní v každém životním období stromu, jímž se odstraňují všechny odumí-
rající a přebytečné větve, včetně kořenových a kmenových výmladků a nepotřebných
korunových vlků.

Důležitá je doba řezu. Při výchovném řezu se provádí průklest nevhodných výhonů
v době vegetačního klidu. Jednoleté výhony se zkracují zhrtba o třetinu až polovinu.
V příliš bujně rostoucích korunách se usnadní v období výchovného řezu tvarování
hlavních větví včasným letním průklestem, hlavně konkurenčních výhonů (červen,
červenec). Přechod od výchovného řezu k udržovacímu nemá být náhlý. Vyznačuje
se tím, že prodIužující výhony hlavních větví se zl<tactjíjen mírně, popřípadě se již
nezkracují, aby se neoddálil nástup piodnosti. Uplatňuje se zde jIžvíce průklest, pře-
devším v horních částech koruny' V počátečním období plodnosti se uplatňuje pře-
vážně zílmní nebo letní průklest (proŤezáváníbez zkracování větví).

Pěstitelská zkušenost se projevuje ve schopnosti ponechat takové množství plodonos-
ného obrostu a násady' aby strom ještě mohl dobře vyžívltjakostní ovoce/ aniž se vy-
čerpá. Proto má tyto zásahy provádět zkušený odborník.

Zmlazovat se mohou všechny druhy ovocných stromů. Nejprve se udělá průklest
nadměrného počtu hlavních větví. Z výše položených větví se ponechají jen takové,
které mají navzájern větší odstup. Po celkovém průk1estu se začne seřezávat v horní
části hlouběji' v dolní měIčeji' Na zkracovaných větvích nemají vznikat pahýIy bez
koncových větévek nebo pupenů. Takové pahýIy zasychají a vnikají iimi do větví
houbové choroby' Součástí hloubkového zrnlazováníje úprava koruny výchovným
řezem v následujících letech.
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Správný směr řezu má jít mírně šikmo k výhonku
kroužek.

těsně nad očkem - na větevní

Při odřezávání větších větví se nejpr-
ve nařízne ze spodu (1) a pak teprve
shora (2), aby nedošlo k rozštípnutí
kůry.

Nakonec se hladce seřízne (3). Rány
se dezinfikují povolen1imi přípravky.

Nutné je odstraňování obrostu kolem kmene stromů ovocných i okrasných.

11.3.2 HnoienÍ

Ovocný strom potřebuje ke svému živofu výŽivu, zvláště při růsfu, nasazení květu a
tvoření plodů, stejně tak jako po škodách způsobených škůdci, Íuazem nebo poraně-
ním. ovocné stromy mají největší nároky na dusík, draslo a vápník. Hnojí se buď po-
vrchově nebo hloubkově' Povrchově se hnojiva rozrnetajína povrch půdy a kypřením
se zapraví do půdy. Tímto způsobem se používají dusíkatá hnojiva každoročně kon-
cem zimy nebo na podzim.

Živtny, které se v půdě pohybují velmi pomalu, jako fosfor, hořčík, vápník a na těž-
kých půdách i draslík se zapravují ke kořenům do hloubky 20 - 60 cm injektory. V do-
bě vegetačního klidu se hno;'í max. 10 "/o roztokern, v době vegetace max. 5 "/o rozto-
kem hnojiv.

Draselrrými hnojivy i chloridovou formou drasla se hnojí zásadně na podzim, síra-
nem draselným, fosforečnými, vápenaými a hořečnatými hnojivy můžeme hnojit i
na jaře, avšak podzimnímu hnojení se dává přednost vždy.

Nejsou-li injektory, stačí fekální vůz s roztokem lehce rozpustných živin, hadice saha-
jící přes příkop až ke stromům a rýče. Jimi se vyryjí jamky Pod obvodem koruny a ha-
dicí se vypustí přiměřená dávka roztoku a jamky se znovu zaházívyrytou půdou. Do
misek kolem malých stromků se zarývá kompost.

K řádné výživě patří i zavlažování. Nejdůležitější je při výsadbě a v době květu' Nej-
vhodnější jsou autokropičky. K výživě patří i provzdušnění půdy. obdělávka misek
kolem stromků je nezbytná.
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}ednotlivé dávky hnojiv:

_ první rok po výsadbě se nepřihnojuje, zato se zavlaŽuje.

V dalších pěti letech:

- únor, březen před první okopávkou 30 dkg superfosfáfu a 50 dkg draselrré soli
- březen, duben před druhou okopávkou 40 dkg síranu amonného nebo i ledku.

L1.3.3 ochrana pÍoti chorobám a škůdcům

Může být chemická, použltím chemických látek v postřicích, zamlžení, použItí syste-
mických jedů. Přípravky pro zimní a letrrí postřiky proti škůdcům se často mění a
každým rokem je možné získat informace na Státní rostlinolékařské správě v Brně a
na jejich pracovištích po celé republice. Seznam pracovišť je uveden v příloze 5.

Mechanická ochrana je Ťez všech typú až po zmlazeni chrániče proti okusu zvěŤí,bí-
lení kmenů a větví proti jejich nežádoucímu přehřívání v zimě a předjaří.

FyzIkální ochrana - zvlhčování vzduchu umísťováním větrolamů.

Agrotechnická ochrana je ve výběru druhů a odrůd, kypření a okopávce, hnojení
všech druhů a záIivce.

Biologickou ochranou je napomáhání přírodě v rozšiřování přírozených nepřátel
škůdců rostlin (ptactvo, slunéčka, lumčíci).

Základerr. ochranné péče je použiti chemických prostředků proti chorobám a škůd-
cům, které se správně provádí cca 5x ročně.

11,.4 HERBICIDY

Jsou to organické látky určené k ničení nebo potlačení nežádoucí vegetace. Jsou selek-
tivní, které poškozují jenom plevelné rostliny a neškodí kulturám a neselektivní, které
ničí veškerou vegetaci.

Plevel v travních porostech odebírá vodu a živtny a narušuje i estetický vzhled poros-
tu. Herbicidylze

a) likvidovat nežádoucí plevel
b) likvidovat veškerou vegetaci v místech, kde je to potřeba
c) spolu s retardátory odstranit plevele a trávu zpomalovat v růstu. Nevýhodou

retardátorů 1e to, Žeje trávník v biologickém útlumu.
Retardátory zpomalují růst rostlin' Nevýhodou retardátorů je to, že je trávník v biolo-
gickém útlumu a jeho biologická funkce je rovna nule. Naopak kosením se trávník
nutí k mohutné asimilaci a tím i transpiraci. SekánÍm se odstraní i škodlivé látky ze
silničního provozu v listech.
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Použítí herbicidů a retardátorů vyžaduje znalosti a zkušenosti s prací s pesticidy, je-
jich toxicitě a reziduích a znalosti plevelů. Proto se doporučuje provádět hubení ple-
velů chemic\ýrni prostředky Pouze dodavatelsk1i?rn způsobem odborn1Írni firmami,
zabýntajícími se ochranou rostlin, neboť všechnu zodpovědnost za kvalítu, včasnost
práce i případné škody pŤebká zhotovitel.

LIKVIDACE DREVIN

PREDPISY
Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích se svým ustanovením $ 15 doýká
ďevin rostoucích mimo les, jejichž ochranu zajíšť'ýe obecně zákon č.11'4/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění zák. opatření předsednictva ČNn r. 347 / 1992 sb .

Tyto dřeviny se dělí:

a) dřeviny, které jsou silniční vegetací ( $ 15 zákona o PK)
b) dřeviny, které jsou pevnými překážkami podle $ 29, odst. 5 zákona o pozem-

ních komunikacích' Tento zákonje zvláštním právním předpisem ve smyslu $ 8
odst. 2 zákona č. 11'4 / 1992 sb.

Silničními správními úřady jsou :

- pro dáinice a rychlostní silrrice Ministerstvo dopravy a spojů ČR
- pro silnice I., II. a III. třídy okresní úřady - reÍeráty dopravy
- pro místní komunikace - obecní úřady

SprávnÍmi orgány ochrany přírody jsou pro případy kácení dřevin v zásadě obce s
výimkou úzerrrí národních parků, kde rozhodují správy národních parků. Zákon
však umožňuje, aby si okresní úřady nebo správy chráněných krajinných oblastí vy-
hradily působnost obce ve věcech S 8 a S 9 zákona č. t14l1992sb.

Vlastníci, resp. správci dálnic, silnic a MK zajišťují ošetřování a obnovu silrriční vege-
tace; její případnou likvidaci provádí na návrh nebo po projednání s příslušnýrn orgá-
nem Policie ČRv souladu s ustanovením $ 15 a $ 29 odst' 5 zákona o PK a $ 8 zákona
č.11'4/1992sb.

L22 xÁcEtrtÍ srnnÝcH sTRoMŮAPRoBÍnrcvPoRosTŮ
Kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při prová-
dění výchovné probÍrkY, a z důvodů zdravotních je oprávněn provádět vlastník ($ 15

odst. 2 zákona č.1'3/1997 Sb.). Musí nejprve oznámit zámér o kácení stromů písemně
nejméně 15 dní předem orgánu ochrany přírody ve smyslu $ 8 odst.2, který je může
pozastavilt, ornezit, nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dŤevin
nebo rozsahu zvláštního opatření. Pokud orgán ochrany přírody nesdělí ve lhůtě 15

dni, že zahajuje Ťízení o zákazu, omezení či pozastavení kácení ve smyslu $ B odst. 2
zákona č.1'1'4/1992 Sb., může se kácení realizovat'
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Pokud orgán ochrany přírody v 15 denní lhůtě sdělí, že zahajuje řízení o pozastavení,
omezení nebo zákazu kácení a poté vydá příslušné rozhodnutí, je správce komunika-
ce tímto rozhodnutím orgánu ochrany přírody vázán a kácení neprovede.

Zamitavé rozhodnutí orgánu ochrany přírody musí být vždy řádně odůvodněno. V
případech' kdy orgán ochrany přírody rozhodne o tom, že se kácení neprovede, učiní
silniční správní úřad jiná opatření k zajištění bezpečného a plynulého provozu.

Povolení ke kácení není rovněž tŤeba, je-li stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen
život či zďraví, nebo hrozí škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek
provede kácení, oznámije orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení ve
smyslu $ 8 odst. 4 zákona č' 114 / 1992 sb'

123 rÁcENÍ pŘrvlN KTERÉJSoU PEVNou pŘErÁŽKoU

U dřevin, které jsou Pevnou překážkou ve smyslu $ 29, odst. 5, t. j. v krajnici komuni-
kace, bude posfupováno takto: správce komunikace, který je povinen odstranit pře-
kážku ve smyslu $ 29 zákona o PK, oznámi zárrrěr kácení dřeviny orgánu ochrany
přírody. Pokud tento orgán rozhodne zamitavě, pak je příslušný silniční správní úřad
rozhodnutím orgánu ochrany přírody vázán a vydá následně příslušné rozhodnutí o
výimce. U těchto dřevin však zejména na záHadě zdůvodněného stanoviska přísluš-
ného orgánu Policie ČR doporučujícího kácení, orgán ochrany přírody dá ke kácení
dřevin Ve vozovce souhlas v zásadě vždy, a ke kácení dřevin v krajnicích dá obvykle
souhlas, kromě výimečných a odůvodněných případů (jde-li např. o hodnotné dřevi-
ny při komunikacích s malým plovozem a podprůměrnou nehodovostí ap.).

orgány ochrany přÍrody mohou v případech kácení dřevin vzniklou ekologickou új-
mu kompenzovat uložením náhradní výsadby vhodných dřevin ve vhodnějších mís-
tech (dále od komunikace).

13 SADoVNICKÁ ČINNosT
Z pÍedchozích kapitol vyplýNá, že výsadba a péče o vegetaci včetně řádné evidence,
kontroly provádění prací dodavatelsky a přejímka výsadeb si nutně vyžaduje odbor-
ného pracovníka. Tato činnost je tak specifická, že jí nelze provádět techniky z jiného
oboru.

U každého správce PK má být jeden odborný pracovník, který by se touto činností
zab'ýrvá. Jedná se zejména o:

- spolupráci s projektanty komunikací a vegetačních úprav u nově zřizovaných ko-
munikací, nebo velkých rekonstrukcí

_ odborně prováděnou inventarizaci vegetace

- vypisování výběrovýchŤízenír.ai - zPracování generelů doprovodných porostu
- dokumentace vegetačních úprav
- výsadby
- péčí o porosty
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a hodnocení nabídek a výběr zhotovitelů na tyto činnosti

- tzavírání smluv na tyto odborné práce
_ předávání připravených ploch pro výsadby
- stavební ďozor

- přebírání provedených prací
- zpracování krátkodobých a dlouhodobých plánů péče o vegetaci
- organizace práce sadovnické čeý.

o silniční vegetaci pečují pověření pracovníci správce komunikací. Za kvalitu prací
může zodpovídatpouze odborně kvalifikovaný vedoucí sadovník. V sadovnické sku-
pině mají být pracovníci kvalifikovaní pro péči o okrasné i ovocné ďeviny, a odborně
poučení řidiči a obsluha sekaček, drtíčů větví, motorových pila dalších zařízení.

BEzPEČNosT PRÁCE

PRACE NA POZEMNICH KOMUNIKACICH
Při péči o si]'rriční vegetaci je vžďy třeba pečlivě dodržovat základní bezpečnostní
předpisy, neboť práce se provádějí za nepřerušeného provozu na komunikaci a to
buď přímo na Vozovce, nebo v jejíbezprostřední blízkosti. Označení pracoviště musí
odpovídat vyhlášce FMV č' 99 /1989 su., ČsN 01 8020 aTP 66'

Při práci celé skupiny pracovníků na určitém úseku PK při sběru ovoce/ kácení stro-
mů a dalších úkonech se umisťují na silnici tyto přenosné dopravní značky podle
předpisu TP 66:

Pro silnice mimo obec:

A 15 ''Práce na silnici'' ve vzdálenosti 50 - 60 m před skupinou

A6a "ZúŽená vozovka'' (z obou stran}

A6b "Zúžená vozovka" (z iedné strany) ve vzdálenosti 30 - 200 m před skupinou

B 20a ''0mezená rychlost'' 80 km/hod ve vzdálenosti 200 - 300 m před skupinou

B 20a ''0mezená rychlost'' 60 km/hod ve vzdálenosti 1 00 m před skupinou

B 20a ''Omezená rychlost'' 40 km/hod ve vzdálenosti 50 m před skupinou

B 20b ''Konec omezené rychlosti'' 20 mza překážkou, nekončí-li křiŽovatkou

l5b ''Přikázaný směr objíŽdění'' těsně před překáŽkou ve směru jízdy

Podle skutečné sifuace na úseku lze pouŽít i jiné značky, např. B 21'a "Zákaz předjíž-
dění'', č.B 26 ''Přednost protijedoucích vozidel'', č. D 7 ''Přednost před protijedoucími
voziďIy" , č.21b ''Konec zákazu předjíždění" a pod. Při umísťování dopravních značek
se postupuje podle TP 65 aTP 66.
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Dopravní značky musí být umístěny na přenosných stojanech bíIé barvy tak, aby
spodní okraj značky bylnejméně:

- 1,0 m na dálnicích, rychlostních silnicích a na vícepruhových, zejrnéna směrově
rozděIených silnicích,

- 0,60 m na ostatních silnicích v obci i mímo obec.

Dopravní značky se v rámci pracovních míst umisťují co nejblíŽe pravému, resp.levé-
mu okraji silnice ve směru jízdy voziďIa. YzďáIenost hrany vodících a směrovacích
desek od jízdního pruhu resp. Vozovky má činit 0,25 m. Po skončení prací musí být
značky použíté k označení pracoviště odstraněny ihned potom, co ztratily své
opodstatnění.

Podrobné zásady pro vyznačení pracovních míst s delší a kratší dobou trvání rozděle-
ných pro jednotlivé PK jsou uvedeny v TP 66 v částech B (MK), C (silrrice) a D
(dáinice).

Pracovní vozidla a pracovní stroje musí být vybaveny zvláštnírnvýstražnýrn světlem
dle vyhlášky č.1,O2/1995 Sb. Jako další vybavení se doporučuje montáž světelrré ram-

PY, nebo světelné šipky.

Při práci pomalu jedoucí skupiny po silreici, např. při postřiku stromů, umístí se znač-
ka A 15 ''Práce na silnici'' na stroj, který uzavírá pracovní kolonu.

Všichni pracovníci, kteří se pohybují v dopravním prostoru mimo chodníky jsou po-
vinni nosit výstražné obiečení. Yýstražné oblečení má zářivou, např. oranžovou bar-
vu a je doplněno retroreflexními bílýlmi pásy o šířce min.50 mm. Celkové provedení
musí odpovídat evropské normě EN 471.

Pro dodržováníbezpečnosti práce platí obecné ustanovení $ 132 - 138 Zákoníku práce
č'65/7965 Sb.,ve zněnípozdějšíchpředpisůavyhláška č'324/1990Sb.,obezpečnosti
práce a technických zaŤízenípři stavebních pracích.

Pro práce s technickýmí zařízeními platí provozní předpisy jednotlivých zaÍízení.

Pro dodržovánípožárních předpisů platí zákonč.91/7995 Sb., o požárníochraně.

U2 PRACE S CHEMICIO{N{I PRIPRAVKY
Při práci s chemickými přípravkv (postřikv proti chorobám a škůdcům a herbicidv) ie
nutno dodržovat návody k použití jednotlivých přípravků a příslušné předpisy pro
ochranu zdraví pracovníků. Tuto práci mohou vykonávat pouze pracovníci, kteří
jsou vyškoleni pro práci se zdraví škodlivými látkami a složili zkoušku. Okresní hy-
gienická stanice, kde byly zkoušky vykonány, vystaví každému pracovníkovi osvěd-
čení o odborné způsobilosti pro zacházeni s jedy, které má platnost 5let.

Při práci s těmito prostředky není dovoleno jíst, pít, ani kouřit. Po práci s nimi jekaž-
dý pracovník povinen umýt mýdlem a teplou vodou ruce a všechny části těla, které
mohli přijít do styku s postřikovanými tekutinami. Pracovníci musí být vybaveni tě-
mito pomůckami: gumové rukavice, impregnované montérky, gumové holínky, o-
chranná kukla s příslušným filtrem nebo brýle. Každá četa musí být vybavena
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lékárničkou se základním vybavením, atropinovými kapkami s dostatečným množ-
stvím pitné vody.

Postřik se provádí zabezvětŤínebo za mírného větru do rychlosti 5 m za s. Stříká se
po větru, nikdy ne proti větru a posfupuje se od kmenu nahoru do koruny se součas-
ným odstoupením od stromu. Začátekvykonávané práce se nahlásí nejméně 48 hodin
předem na okresní hygienickou stanici. Ošetřené stromy se musí označlt, aby se ne-
prováděla sklizeň ovoce v ochranné lhůtě přípravku. Po skončení práce je třeba kaž-
dý den Vymýt a očistit stroj.

143 PRACE S MOTOROVOUPIOU
PŤí orořezávání a kácení stromů ie zeiména nutno dodržovat bezpečnosbrí předoisv
pro práci s motorovou pilou a nůžkami. Motorová pila a veškeré nářadí a pomůcky
musí být v takovém technickém stavu, aby byla zajištěna plynulost, bezpečnost a hy-
giena práce. Pro přenášení musí býtnářadí opatřeno ochrann;fon zabezpečovacírnza-
řízenírn. obsluhu, ošetření a opravy motorových pilmohou vykonávat jen kvaliÍiko-
vaní pracovníci. Prohlídky a opravy motoru a řezací části se provádějí jen tehdy, ne-
ní-li motor v chodu. ochranné k'yty motoru a řetězu nesmějí být Při práci snÍmány.
Poloha vodicí lišty u dvoumužné motorové pily musí být vžďy řádně zajištěna. Pra-
covníci s motorovou pilou nesmějí pracovat v obleku, který má volně vlající části.
Pracovníci musí pracovat od sebe v takové vzdálenosti, aby se navzájem neohrožova-
li. Při přecházení s motorovou pilou musí být chod řetězu zastaven, při přenášení pi-
Iy na vzdáIenost větší než 50 m, i v bezpečném terénu, musí být zastaven i chod mo-
toru. Při přenášení pily na jiné pracoviště musí být řetěz opatřen vhodným ochran-
nliirn krytem.

DvoumuŽnou motorovou pilou je zakázáno kácet:

a) stromy silně převislé na opačnou stranu stanoveného směru pádu
b) stromy nahnilé

Jednomužné motorové pily je dovoleno v těchto případech použít při zvýšené opatr-
nosti. Při práci s těmito nástroji musí být na jednom pracovišti nejméně dva pracovní-
ci pro nebezpečí (trazu. Pracovníci musí být vybaveni ochrannými brýlemi s přilbou.

Při kácení stromů musí organizace zajisttt, aby do ohroženého prostoru nevsfupova-
ly, ani se v něm nepohybovaly žádné nepovolané osoby. le zakázáno kácet stromy
zavěšené, za silrrého větru, klesne-li viditeLrost pod dvojnásobnou délku kácených
stromů a ve všech případech, kdy nelze zabránít poškození zdraví pracovníka nebo
ohrožení zdraví ostatních spolupracovníků a poškození majetku.

Při kácení stromů je třeba posfupovat tak, aby kmeny stromů při pádu neohrožovaly
pracovníky ani bezpečný provoz na PK a nepoškodily nadzemní vedení všeho druhu.

Při vyvrácení stromů i s kořeny a odstraňovánípařezů je třeba dbát toho, aby nebylo
poškozeno podzemní vedení všeho druhu.
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14.4 PRACESKROVINOREA
S křovinořezy mohou pracovat pouze pracovníci (muži) od L8 do 60 1e' kteří prošli
předepsanou lékařskou Prohlídkou. obsluhu, opravy a údtžbu přenosných křovino-
řezů smějí provádět jen kvalifikovaní pracovníci, kteří musí mít zákJadní teoretické
znalosti o obsluze a musí být předem prokazatelně seznámeni s hlavnímí zásadami
bezpečnosti práce.

Před zahájením práce s křovinořezem musí být provedena prťhěžná kontrola stavu
pilového kotouče a řádně dotažena upevňovací matice. Tato kontrola se musí prová-
dět i v pracovních přestávkách. Přenosný křovinořez se nesmí přepravovat a trans-
portovat s nechráněným pilovým kotoučem; musí na něm být namontován trans-
portní ochranný kryt.

Při práci s křovinořezem se nesmí nikdo, kromě pracovníka, který stroj obsluhuje,
přibližovat do okruhu 5 m (ohrožený prostor). Je nutné, aby při práci s křovinořezem
nebyl na pracovišti pracovník osamocen' V bezpečné vzdálenosti musí pracovat další
pracovník, který nejvýše v půlhodinových intervalech sluchem nebo zrakem kontro-
luje pracovníka a v případě potřeby mu poskytne pomoc.

S přenosnými křovinořezy je zakázáno podřezávat stromy většího průměru než 10
cm na pařezu.

T4.5 PRACE SE STEPKOVACI
Štěpkovače rozsekávají větve na malé kousky - štěpky - přímo na místě. Zá}dadni
podmínkou bezpečnosti je opět řádné označení pracoviště v obou směrech.

Pracovník, který štěpkovač obsluhuje musí být starší 21 let. Musí být řádně proškolen
o obsluze, přezkoušen ze znalostí bezpečnostních předpisů a vybaven osobními o-
chrannými pracovními prostředky:

- výstražná vesta
- předepsaná obuv
- pětiprsté rukavice
- chrániče sluchu
_ přilba se štítkem.

Protože je obsluha při práci vystavena nadměrnému hluku, musí být práce se štěpko-
vačem ohlášena příslušnému místnímu orgánu hygienické shlžby. Po hodině práce
musí následovat přestávka v trvání aspoň 10 minut, během níž nesmí být obsluha vy-
stavena nadměrnému hluku. K práci se štěpkovačem jsou zapotřebí nejméně dva, ale
lépe tři pracovníci ( řidič traktoru, obsluha a pracovník, který dbá na to, aby se žádná
nepovolaná osoba nezdržovala v okruhu menším než 15 m od stroje).

Štěpkovače;'sou určeny ke zpracování větví do průměru 100 mm. Minimální délka
dřevěného odpadu pro Zpracování štěpkovačem je 500 mm'

Zpracovávané větve je účelné předem shromáždit a upravit tak, aby jejich průchod
podávacím zaÍízenirnbyl plynulý bez příčení, otáčení nebo zaklínění. Rozeklané vět-
ve se rozdělí na jednotlivé, pokud možno přímé kusy.
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14.6 pnÁcE sE sEreČKAMI rnew
Při práci se sekačkami trávy s otočným ramenem není dovoleno zdržovat se v dosahu
otočného ramene. Přetáčení ramen do pracovní nebo přepravní polohy se smí prová-
dět jen z místa obsluhy, tj' ze sedačky uvnitř kabiny. Obsluha nesmí opustit kabinu,
pokud neuvede sekačku do klidu a pracovní nástroj není položen na zemi' opravy a
údržba zařízení smějí být prováděny jen za klidu stroje. Za sekajícím rotorem se ni-
kdo nesmí zdržovat, aby nedošlo ke zranění odhozeným kamenem nebo uvolrrě.}on
nožem.

ochranné kryty: - přední (zřetězových článků)
- zadní (gumová deska)
- klínových řemenů

je třeba před každou směnou kontrolovat a poškozené vyměnit nebo opravit.

Rameno nástroje musí být v přepravní poloze zajištěno zasunutým a zajištěným če-
pem. obdobně musí být zajilštěno i při práci se zvednuým nástrojem (stromy, keře).

14.7 SKLIZEŇ ovocE A pnoŘnzÁvÁNÍ VĚTVÍ
Při prořezávání větví nutno zajistít označení pracovního úseku do-
pravními značkami dle čl. 14.1. Pracovat ve výšce mohou jen pracovníci, kteří dosáhli
věku 18 let. organizace jsou povinny vysílat pracovníky, kteří pracují ve výškách k
lékařským prohlídkám (stejně jako pracovníky, kteří jsou při práci vystaveni nadměr-
nému hluku a vibracím). Pracovníci, kteří pracují pfi prořezávání stromů a česání o-
Voce Ve výšce, musí být prokazatelrrě poučeni z hlediska bezpečnosti práce. organi-
zace je povinna tak učinit nejméně jednou za rok.

Organizace musí pracovníky vybavit pracovními pomůckami (žebříky, háky apod.).
Pracovníci pověřeni řízenírn prací ve výšce, dozorem a kontrolou nad jejich provádě-
ním se musí před započetím práce přesvědčit, zdapracovníci splňují podmÍnku věku
a zďa jsou vybavení příslušným nářadím. Při práci je zakázáno používat vratkých
předmětů ke zvýšení pracovního místa.

Při praei na žebÍíku je třeba žebřfl<y postavené na vozovce mít označeny červenobí-
lým šrafováním o šířce 10 cm do výše 1 m, popř. červenobíl;ýrn praporkem umístě-
ným v téže výšce na hůlce 50 cm dlouhé směrem do vozovky.

Žebřklze pouŽívat jen tam, kde je dostatek místa pro jeho správné postavení' Na že-
břík smí vstupovat Pouze jedna osoba s očištěnou obuví a neklouzavou podrážkou.
oděv musí být pevně upnutý, bez vlajících částí. Nástroje používané při práci musí
být uloženy v košíku, kbelíku, brašně nebo jiném upevnitelném předměfu, který mu-
síbýt spolehlivě zavěšen tak, aby jeho váha byla rovnoměrně rozIožena a neohrožo-
vala stabilitu žebříku.

Aby nedocházelo k oboustrannému zúženívozovky,je dovoleno pracovat na žebří-
cíchvždy jen po jedné straně komunikace'
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15 zArcoNY, pŘnppISY, NoRMY
- Zákon o pozemních komunikacích č.1'3/1997 sb.
- Zákono státním fondu Žp ígaa/tg9t'sb.
- Zákon č. 50 / 1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

znění p ozděj ších předpisů
- Zákonč.17 /1992 Sb., o žívotním prostředí
- Zákon č.1'1'4/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- Zákonč.398/1991' Sb., o státním fondu životrrího prostředí
- Zákon č.282/199158., o České inspekci ŽP
- Zákonná opatření ČNn e. 347 /1992 Sb., kterým se mění zákon č' 114/7992 Sb., o

ochraně přírody a krajiny
- Zákon č. 244/1992 sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a vyhláška č.

499/1,9925b.
- Zákonč.309/1991' Sb., ve znění z.č.218/1992sb', ač'158/1994sb., úplné zněníz.

č' 271' / 1'994Sb', o ochraně ovzduší
- Vyhláška č'395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNn t.

11,4/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- Zákon č.725 /1997 Sb., o odpadech a související předpisy
- Zákon č.138/1973 Sb', o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 334/1992 sb., o ochraně zemědělského půdnilro fondu a prováděcí vy-

hlášky č.36/1987 Sb., č. 528/1991' Sb. a č. 1'3/1994sb.
- Zákonč.289/1995 Sb., o lesích
- Zákon č. 266 / 1994Sb., o dráhách
- Zákonč.61/1964 Sb., o rozvojirostlinné výroby
- Zákon č. 284 / 199L Sb., o pozemkových úpravách a úřadech
- Zákon č.92/1992 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
- Zákonč.229/1991' Sb.,ve zněnizákonač.93/1992Sb.-vlastnickévztahykpůdě
- Zákonč.199/1994 Sb' o zadáváníveřejných zakázekve znění zákonač.148/1'996

sb.
- Zákoníkpráce č.65/1965 Sb. ve zněnípozdějších předpisů
- Vyhláška č.1'04/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
- Vyhláška č.324/1990 Sb, o bezpečnosti práce a technických zařízenich při staveb-

ních pracech
- Zákon č.1'47 /1996 Sb., o rostlinolékařské péči
- Zákonč.91/1995 Sb', o požárníochraně
- Metodický poky. k zákonu č.199 /1994 Sb. ve znění zákona č.1'48/1996 Sb. o za-

dávání veřejných zakázek v oboru pozemních komunikací. MD ČR-onr, t.1.

20917 /96-230 ze dne 28.6.1996

- Hygienické předpisy. Svazek 61'/1986. MZ ČSR č. 69. Směrnice, kterými se mění a
doplňují směrnice MZ ČSR č' 50/1978 Sb. Hygienické předpisy o cizorodých lát-
kách v poživatinách, ve znění směrnic č' 63/1984 Sb. Hygienické předpisy. AVI-
CENUM 1986
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- Vyhláška MZe č.194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech
- Vyhláška č.102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických pod-

mínkách provozu silrričních vozidel na PK, ve znění pozdějších předpisů
- Vegetace v ČSR, Akademia, nakladatelství ČSAV 1970

- Yzorová koncepce silniční zeleně - generel doprovodných porostů komunikací.
Ministerstvo vnitra ČR - Sprava pro dopravu' Veronica1989

_ TP 51 odvodnění si-l'rríc vsakovací drenáží. MHPR - SD 1991

_ TP 53 Protierozní opatření na svazích pozemních komunikací. MHPR Čn - so
1992

- TP 28 ZaKádání trávníku hydroosevem. Sdružení pro výstavbu silrric 1991

- TP 65 Zásady pro dopravní značení na PK. MD 1995

- TP 64 Předběžné technické podmÍnky pro použití ovoce/ trávy a zeminy ze silnič-
ních pozemků. MD 1994

- TP 66Zásady pro přechodné dopravní značení na PK. MD 1996

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací - kapitola 13 Ve-
getační úpr avy, }l4Ds 1"997

- Technické kvalitativní podmínky staveb PK - kapitola 8 Vybavení a příslušenství
PK, MDS 1997

- Směrnice pro dokumentaci staveb PK,1992,MDs1997

NORMY
ČsN or g+oo Výkresy PK

ČsN +o ogro osivo a sadba. Společná ustanovení pro osivo a sadbu

ČsN +o ogrr Osivo a sadba. IJznáváníosiva a sadby.

Čstv +o ooro osivo a sadba. Zkoušení osiva

ČsN +o rooo Osivo a sadba. osivo jetelovin, trav, jednoleých pícnin a čiroků

ČsN +o rozr Sláma

ČsN +o +qoz Výpěstky okrasných dřevin. Společná a základníustanovení.

oN 46 4910 V1ipěstky okrasných dřevin. Jehličnaté dřeviny.

oN 46 4920 V1ipěstky okrasných dřevin. Listnaté stromy.

oN 46 4921 Výpěstky okrasných dřevin. Stálezelené'

oN 46 4930 V1ipěstky okrasných dřevin. Okrasné listnaté keře a keřové tvary
stromů.

oN 46 4940 Výpěstky okrasných dřevin. Vřesovištní.

oN 46 4941 V;ýpěstky okrasných dřevin. Popínavé dřeviny'

ČsN+o+zso Trvalky

ČsN +o segr Ochrana prírody. PÓdy. Všeobecné požiadavky na odber vzoriek
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ČsN +o szeo Rašelina a rašelinové zenriny

oN 46 5733 Rašelinové substráty

ČsN +o szes Průmyslové komposty

ČsN os asoz Průmyslová hnojiva

ČsN ze eoso Zemnípráce

ČsN ze ooos Prostorová úprava vedenítechnickéhovybavení

ČsN zs oroo Názvosloví sitrričních komunikací

ČsN zg oror Projektování silnic a dáhríc (se 4 změnami)

ČsN zg oroz Projektování křižovatek na silrričních komunikacích

ČsN zg orro Projektování MK (s L změnou)

ČsN zg osgo Že\ezničnípřejezdy a přechody

ČsN sg gooo Sadovnictví a krajinářství. Terminologie.

Část ]', Základníoborové (odborné) termíny. (v návrhu)

ČsN onq 18915 Sadovnictví a krajinářství - Práce s půdou. (83 9011)

ČsN plN 1891'6 Sadovnictví a krajinářství - Výsadby rostlin. (83 9021)

Čsiv oIN 1"8917 Sadovnictví a krajinářství- ZaQádání trávníků. (83 9031)

ČsN ptN 18918 Sadovnictví a krajinářství - Technicko-biologická zabezpečovací
opatření (83 9041) .

ČsN oIN 18919 Sadovnictví a krajinářství - Rozvojová a udržovací péče o rostliny
(83 eo51).

Čstv oIN 18920 Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch
pro vegetací při stavebních činnostech (83 9061).

ČsN nN +zr Yýstražné oděvy s vysokou vidítelností
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pŘÍroHA 1

1. Uvod

Vegetace na silničních pozemcích je součástí lidmi ovlivňované části životního pro-
střeď (ŽP), proto se na ni vztahujípředpisy o zákorná opatření na ochranu ŽP, příro-
dy a krajiny, navíc může být sama chráněna jako kulturní památka nebo jako součást
kulturní památky.

Vztahují se na ni předpisy o ochraně dřevin rostoucích mimo les, o ochraně význam-
ných krajinných prvků (VKP) a prvků územních systémů ekologické stability ÚSES).
Může být také jinou zvláště chráněnou částí přírody (přírodní památkou). Je prvkem
spoluurčujícím krajinný ráz a může být předmětem ochrany iz tohoto důvodu.

2. Ochrana životního prostředí

Podle našich zákonů každý má právo napÍíznivé životníprostředi při výkonu svých
práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druho-
vé bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.

Stavbami komunikací a provozem na nich je stav životního prostředí zhoršován. Míra
poškození prostředí rnůže-být účinně snižována jen tehdy, respekfuje-líkaždý ve své
činnosti určující faktory ZP.lsou to především dané přírodní podmínky - poloha,
vlastnosti a tvar dotčené části povrchu země, klima, pÍirozená i lidmi změněná spole-
čenstva Žívý ch organizmů.

Vlivy lidské činnosti mohou být pro ŽP únosné, ale také mohou vést k poškození,
případně zničení jeho podstatných složek. Proto musí být v zákonem vymezených
případech posuzovány vlivy zárn&i na životrrí prostředí (proces EIA). To se ýká ta-
ké koncepce rozvoje silrriční dopravy především vybraných konkrétních záměrů výs-
tavby nových a rekonstrukce stávajících komunikací'

3. ochrana přírody a krajiny

Z jednoho řeckého slova oikos, které znamená dům, jsou odvozeny dva, dnes velmi
často do protikladu stavěné pojmy, ekonomie a ekologie. Ekonomie nás učí jak v tom
domě hospodařit a ekologie na čem a z čeho je ten dům postaven, kdo s námi v něm
Ží1e aco máme dělat, aby nespadl.

Zákonem na ochranu přírody a krajiny jsou dány limity zása}llů do přírody a krajiny a
stanoveny postupy určující jak její trodn9tY uchovat. leden z nich je postup tvorby
územních systémů ekologické stability - USES.

Ekologická stabilita je stav, ve kterém jsou v dotčené části území podmínky pro trvalé
uchování všech hodnot přírodního prostředi především možnost uchování všech pů-
vodních organizmů v přirozený.h u původních společenstvech a vazbách'
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Ekologicky významné segmenty krajiny (EvsK) jsou ty její části, ve kterých převažují
společenstva blízká původním (přirozeným) a ve kterých tato společenstva jsou
schopna dlouhodobě odolávat vnějším nepřízniqirn vlivům'

Kostru ES tvoří všechny nadprůměrně ekologicky stabilrrí části krajiny v dotčeném
ízerní. V převážně odlesněných územích je pravideLrě součástí kostry ES i silniční
vegetace.

Územní systém ekologické stability je tvořen soustavou ekologicky stabilních prvků.
l|y''ábýt schopný zachovat v něm všechna původní společenstva a umožnit volný po-
hyb živých organizmů v územi spojený s nezbyfirou v1iměnou dědičných informací
mezi jedinci stejného druhu ivzájemný kontakt příbuzných společenstev.

}e ťvořen strukturami a prvky místního, oblastního, nadoblastního významu a nava-
zuje na struktury vymezované k uchování nepominutelných hodnot přírodního pro-
středí na celé Zemi.

Biocentra jsou ekologicky stabilní částí ízemi se společenstvy schopn;1ími trvalé exis-
tence v dynamické rovnováze s prostředím. Jejich druhová skladba jeblízká původní,
případně jsou v nich podmínky k jejímu následnému rozvoji (k přirozené sukcesi).
Pokud v dotčené částiúzemi chybí, majíbýt doplněna tak, aby v něm vznikl plně
funkční systém' Biocentra mají především umožnit zachování původních
(přirozených) společenstev.

Biokoridory mají umožnit především pohyb organizmů (výměnu dědičných informa-
cí) mezi biocentry. Doprovodné porosty u PK mohou být funkčními biokoridorY, pro-
toŽe obvykle tvoří souvislé pásy relativně přirozených (stabilních) společenstev v ú-
zemí s nízkou stabilitou, která dělí a v nichŽ mohou ve směru dotčených komunikací
spojovat ekologicky významné části krajiny. Mohou zlepšit podmínky migrace orga-
nismů přes bariéru, kterou tvoří nepřirozené prostředí komunikace s ohroženími pů-
sobenými silničním Provozem. Jsou vždy interakčními prvky' }ejích působení závísí
na kvalitě a velikosti dotčených prvků' Mohou tvořit ochranný plášť kolem komuni-
kací a tak mohou chránit prvky ÚsEs v okolí a mohou chránií [vahtu prostředí polí,
lesů a omezovat pronikání škodlivin do vodních toků a nádrží.

Předmětem ochrany je dle zákona I1"4/ 1992 Sb. také krajina, její krajinný ríz vytvoŤe-
ný v daných přírodních podmínkách lídskou činností. Ten má mimo jiné také neoPa-
kovatelnou kulturní hodnofu .

Hodnotu krajiny určují významné krajinné prvky. Jsou to především přirozené a pŤí-
rodě blízké porosý kolem vodních toků, v lesích, na místech hospodářsky trvale ne-
využívaných. Jsou to ale také prvky určující ráz kulturní krajiny - například aleje ko-
lem cest, porosty na nezastavěných pozemcích u PK, železnilčních tratí a upravených
toků, remízky, meze a terasy.

Zákonl14ll992 Sb' vymezuje tyto kategorie zvláště chráněných částí přírody (území):

Národní park (NP)
Chráněná krajinná oblast cIrKo)
Národní přírodní reservace (NPR)
Národní přírodní památka (NPP)
Přírodní památka (PP)
Památný strom
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Péče o vegetaci u komunikací se v dotčených územích řídí pokyny orgánů ochrany
přírody (reÍ. ŽP okresních úřadů, správa NP, CHKO). Mimo tyto kategorie může být
z důvodů ochrany krajinného rázu vyhlášen na některém zvIáště hodnotném územi
přírodní park s obdobn;írn režimem ochrany.

Minimální rozsah ochrany přírody a krajiny je dán nutností ochrany eťstujících
zCHÚ. Některé tyto předměty ochrany jsou dány ze zákona č.1'1'4/1992 Sb. a jejich
existence je věcným břemenem pro uživatele dotčených pozemků' Vlastník je povi-
nen podřídit se určenému režimu ochrany. U PK to mohou být mimo společenstva
původní i druhotně vzniklá přírodě blízká společenstva (např. stepní porosty) a při
provádění zemních prací obnažené geologické útvary a jevy. Na silničních pozem-
cích, případně v trase navržených komunikací mohou být přírodní památky, případ-
ně památné stromy. Rozhodnutí o režimu jejich ochrany a případné iikvidaci je v
kompetenci orgánů ochrany přírody.

Jejich poškození i zanedbánípéče o ně je trestné.
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PŘÍLoHA 2

oŘBvrxY, KTERÉ MoHoU nÝr pŘncrrovÁva.ď CHoRoB
l ŠrŮocŮ znvrĚuĚlstcý'CH PLoDIN

Berberis _ hostí rez travní (Puccinia graminis)
Betula - hostí píďalky, zvláště podzimní (operopthetera brumata) a

chrousý (Melolontha malolontha)
Buxus - je hojně ničen merou Psylla buxi
Caragana - přechovává mšici vojtěškovou Aphís medicaginis
Cotoneaster - je hostitelem mšice jabloňové (Aphis pomi), která přenáší virus

mozaiky
Crataegus - je hostitelem mšice krvavé, mozaiky jabloňové; zcela nevhodná

dřevina do řepařských oblastí
Euonymus _ přezimuje mšice maková (Aphis fabae), trpí molem brsleno

v]Fn. Mšicemi a molem netrpí Euonymus latifolius.
Juniperus - t1pí štítenkami, na J. sabina přezimuje rez hrušňová

(Gymnosporangius sabinae)
Laburnum - trpí mšicemi
Ligustrum - trpí mšicí ptačího zobu (Rhopalosiphum ligustrii)' která je pře-

našečem virózubrambor
Lycium - přechovává mšici meruňkovou (Myzodes persicae)
Mahonia - přechovávárez travní (Puccinia graminis)
Philadelphus - přenašeč a udržovatelmšice makové (Aphis fabae)
Populus _ přechovává mšici topolovou (Pemophircus burgavíus), která

v zelinářských oblastech přelétává často na zelenínu (zejména
salát), trpí dutilkou topolovou (Pemhigus bursarius)

Prunus - je původcem viróz a přechovávačem bourovce prsténčitého a
bekyně zlatořitné (Prunus cerasus/ P. padus).
P. mahaleb je původcem viru způsobujícího nekrózy a
zakrslost u višní a švestek, dále obaleče pupenového
(Tmetocera ocellana), mšice chmelové (Phorodon humuli) a
mšice švestkové (Hyalopterus pruni)

Pseudotsuga menziesii - trpí mšicí Gilletella a sn>avkou (houba Rhabdochyne
pseudotsuga)

Quercus - přechovává píďalky a chrousty
Ribes - přechovává obaleče a píďalky, kteří snadno přelétávají na ovoc

né stromy, dále mšici Aphis glascelasie
Rosa - přechovává pilatky a píďalku zhoubnou (Eramnis defoliaria)
Salix - trPí bekyní vrbovou (Leucima salicis)
Sambucus - přechovává mšice (Aphis) a virus svinutky třešně
Sorbus - přenašeč pilatky a viru mozaiky jabloně
Viburnum - trpí mšicí Aphis viburici a listovými housenkami
Ulmus - ničen chorobou - grafióza (houba Graphium ulmi)

Vysazování a ošetřování silniční Vegetace 81

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



B2 Technické podmínky

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



PRILOHA 3
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pŘÍroHA 3 pokračování

Výběr dřevin pro výsadby u komunikací odpovídá systému rajonizace společenstev
okrasných dřevin odvozené ze systému vytvořeného Pro účely zemědělské výroby.
Podle ekologických hledisek rozhodují hodnoty přírodního prostředí a potřeba ochra-
ny přirozených (původních) společenstev (ekosystémů).

Převodní klíč byl zpracovánjako pomůcka pro porovnání obou systémů pro pracov-
níky, kteří mají k dispozici genereldoprovodných porostů (obnovy zeleně) u PK, kde
je výběr dřevin zpracovánpodle zásad tvorby územních systémů ekologické stability.

V tabulkách jsou uvedeny záI<ladní charakteristiky přírodních podmínek - v první
jsou vymezeny zákIadní údaje o poloze (nadmořská výška) a klimatu (průměrné roč-
ní teploty a srážky, vegetační stupně jsou charakterizovány také délkou vegetační do-
by), ve druhé je shrnuto hodnocení půd (půdní druh a jemu odpovídající hodnocení
obsahu živjn a vody v půdě - trofická a hydrická řada).

Z porovnání vyplý,:lá, Že výběr dřevin podle obou systémů je téměř shodný pro vý-
robní typ kukuřičný, řepařský a bramborářský až do nadmořské výšky 400 m.n.m. a
pro 1. až3'vegetační stupeň (VS).4. VS začíná jižod výšky 400 m.n.m. (výr. typ
bramborářský). VýrobníWP horský zahrnuje vyšší polohy 4.a 5. VS. Výrobní typ vy-
sokohorský odpovídá 6. až8'YS.

Soulad tvorby Úsns a péče o silniční vegetaci je rnožný jen za předpokladu, že bude
sjednocen přístup k hodnocení výchozfrto stavu a stanovena vzájemně slučitelná
řešení.

Hodnocení aktuálního stavu úzerníje vsfupní podmínkou a neopominutelr:rým pod-
kladem pro návrhy nových vegetačních strukfur u PK a pro návrhy zásahů do stáva-
jících porostů' Musí obsahovat informace nejen o současném stavu dotčených přírod-
ních prvků a struktur, ale tyto informace musí být vztaženy k vlastnostem dané části
přírodního prostředí a jim odpovídajícím společenstvům.

Hodnocení stanovištrích podmínek viz kap. 3.1 .3
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PRILOHA 4

TRAVNÍ SMĚSI
PRo ZAI<LÁlÁxÍ rnÁvxÍxu

1. Směs pro písčité,suché půdy s výslunnou polohou a suššími klimatickými podmínkami

a) 10 % kostřava červená trsnatá Ferota (Rosana)
10 % kostřava červená krátce výběžkatá Rosana
15 % kostřava červenáv'ýrběžkatá Táborská
35 % kostřava ovčíJana
15 % lipnice smáčknutá Rasula
10 % jflek vytrvalý Sport (Bača)
5 % jetel plazívý (štírovník rnžkatý)

Doporučený výsevek 25 g na 1 m2

b) L0 % kostřava červená trsnatá Ferota
10 %kostřava červená krátce výběžkatá Rosana
5 % kostřava červená trsnatá Valaška

15 % kostřava červená výběžkatá Táborská
30 % kostřava ovčí Jana
10 % lipnice smáčknutá Rasula
10 % lipnice luční Krasa (Slezanka)
10 %jílek vytrvalý Sport

Doporučený výsevek 25 gna1rn2

2. Směs pro sušší středně těžké půdy s výslunnou polohou

L0 % kostřava červená trsnatá Ferota
10 % kostřava červená krátce výběžkatá Rosana
L0 % kostřava červená trsnatá Valaška
20 % kostřava červen á výběžkatá T áborská
10 % kostřava ovčíJana
20'h lipnice luční Krasa
10 % psineček tenký Golf (Teno)
1'0 % jílekvytrvalý Sport (Bača)

Doporučený výsevek 15 g na 1 m2
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3. Směs pro vlhčí, středně těžké atěžké půdy s výslunnou polohou

15 % kostřava červená trsnatá Ferota
10 % kostřava červená krátce výběžkatá Rosana
10 % kostřava červená trsnatá Valaška
15 % kostřava červená výběžkatá Táborská
20 % lipnice luční Krasa (Slezanka)
10 % psineček tenký Golf (Teno)
10 % jílek vytrvalý Sport (Bača)
10 % bojÍnek cibulkaý Latima

Doporučený výsevek 15 g na 1 m'?

4. Směs pro stanoviště s dostatkem vláhy dobře zásobené živinami

40 % lipnice luční Krasa (Slezanka)
25 % kostřava červená výběžkatá Táborská
15 % kostřava červená trsnatá Ferota (Valaška)
20% jí|ekvytrvalý Sport (Bača)

Doporučený výsevek 15-20 gna ]' ď

5. Směs pro zastíněná stanoviště

a) 10 % kostřava červená trsnatá Ferota
10 % kostřava červená krátce výběŽkalá Rosana
10 % kostřava červená výběžkatá Táborská
40 % lipnice hajní Dekora
10 % psineček tenký Golf (Teno) 10 %jílek vytrvalý Sport (Bača)
10 % poháňka hřebenitá Rožnovská

Doporučený výsevek L5 g na L rn2

b) 15 % kostřava červená krátce výběžkatá Rosana
15 % kostřava červená trsnatá Ferota
30 % kostřava červená krátce výběžkatá Rosana
20 % lipnice hajní Dekora
5 % lipnice luční Krasa

10 % metlice trsnatá Meta
5 % jílek vytrvalý Sport

Doporučený výsevek 18,5 g na ]. rď
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6. Směs pro stanoviště ve vyšších polohách s drsnějšími klimatickými
podmínkami

a) 20% lipníce luční Slezanka
25 % kostřava červená výběžkatá Táborská
7 "/.kostŤava červená krátce výběžkatá Rosana
8 % kostřava červená trsnatá Ferota

10 % jflek vytrvalý Bača (Sport)
15 % bojínek cibulkaý Latima
10 % psineček tenký Golf (Teno)
5 % trojštět žIutavý Větrovský

Doporučený výsevek 20 g na L m2

b) 7 "/okostŤava červená krátce výběŽkatá Rosana
8 % kostřava červená trsnatá Ferota

30 % kostřava červená dlouze výběžkatá Táborská, Valaška
30 % lipnice luční Krasa (Slezanka)
10 % jflek vytrvalý Sport
5 % psineček tenk1ýGolf (Teno)
5 % metlice trsnatá Meta 1-

5 % bojínek cíbulkaý Latima 2*

Doporučený výsevek 15 g na L m2

1"lze nahradit psinečkem tenkým nebo bojínkem cibulkatým
2-lze nahradit psinečkem tenkým nebo trsnatou kostřavou červenou

7. Směs pro stanoviště ve vysokých polohách s drsnými klimatickými
podmínkami, půdy chudé s nižší hodnotou pH

30 % kostřava červená výběžkatá Táborská
25 % kostřava červená trsnatá Ferota
15 % lipnice luční Krasa (Slezanka)
20 % psineček tenký Golf (Teno)
10 % jflek vytrvalý Sport (Bača)

Doporučený výsevek 20 g na 1' rď

8. Směs pro sušší stanoviště s nižší zásobou živin

35 % kostřava červená výběžkatá Táborská
20 % kostřava červená trsnatá Ferota
15 % kostřava ovčí }ana
15 % lipníce luční Krasa (Slezanka)
15 % jilek vytrvalý Sport (Bača)

Doporučený výsevek 25 gnalrn2
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9. Směs pro střední dělicí pás

25 % kostřava červená výběžkatá Rosana
10 % kostřava červená trsnatá Ferota
10 % kostřava červená dlouze výběžkatá Táborská (Valaška)
32'/" kostřava ovčí }ana
20 %Iipnice smáčknutá Razula
3 % metlice trsnatá Meta 

-

Doporučený výsevek 18 g na 1 ď
-lze 

nahradit trsnatou kostřavou červenou

Vysvětlivky: doporučené výsevky pro klíčivost a čistotu 80-100%
v závorkách jsou uvedeny odrůdy vzájemně zasfupitelrré
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PRILOHA 5

Státní rostlinolékařská správa (SRS)
Út rar ředitele
Zemědělská 1 a,6t3 00 Brno
tel. 05 / 451,3 7037 , 45321202
fax05/45211.078
ředitelSRS : Ir:rg. Vladimír Kupec

odbor prostředků ochrany rostlin
Zemědělská7 a,61'3 00 Brno
tel. 05/4513 1111
vedoucí odboru: Irng. Štcpan Kužma
linka 7039

odbor diagnostiky a systémů ochrany rostlin
Šlechtitelů 11, 783 71 olomouc-Holice
tel.068/5228353
fax068/5227790
vedoucí odboru: Ing. Jaroslav Rod, CSc.
tel.068/5227790

oddělení systémů ochrany rostlin
Zemědělská la, 613 00 Brno
tel.05 / 4513 1111
Íax05/4521L078
vedoucí oddělení: Irrg. Rostislav Hrubý, CSc.
linka 7036

oddělení registrace přípravků
Zemědělsk á 1'a, 613 00 Brno
tel. 05/4513 1111
fax 05 / 4521. 1.078
vedoucí oddělení : RNDr. Josef Švaříček

oblastní odbor SRS Praha
Bubenské nábřeží306,170 00 Praha 7
Holešovická tržnice pavilon č.24, č. dveří 131 a128
tel.-záznamnk 02 / 808 602
:r*I.A2/804577
telefax 02/B0B 676
vedoucí oblastního odboru: Ing. Zdeněk Tesař

SEZNAM PRACOVIST
srÁrxÍ RosTLINoLÉKAŘsxÉ SPRÁvY

se síďem v Brně

89Vysazování a ošetřování silniční Vegetace

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



okresní oddělení SRS Benešov
ŽIžkov a g60, 256 01 Benešov
tel.-záznamnk 0301' /23 937
vedoucí okresníro oddělení: Ing' Josef Kučera
V1ašim
Palackého nárn7L,258 01 Vlašim
teL.0303/ 43 570
rostlinolékařka: RNDr. Marta Beránková

Okresní oddělení SRS Beroun
Pod hájem 324,267 01 Beroun-Králův Dvůr I
budova AGP
tel'-záznamník 0311 / 622 250, 622 749, 623 192, 623 259,
línka 118
vedoucí okresního oddělení: Ing' Jiří Semrád

Okresní oddělení SRS Kladno
Víta Nejedlého 1575, 27280 Kladno
tel'-záznamnk 031'2 / 62 84 41'

vedoucí okresníro oddělení: Ing. Gabriela Karasová

okresní odděIení SRS Kolín
K vinici 1304 (budovaZZN),280 00 Kolín
te1'.-záznamník 0321' /23111 línky 36L,362
Íax0321'/23 698
vedoucí okresního oddělení: Pavel Štolbu

Okresní oddělení SRS Kutná Hora
Benešova 97,284 41 Kutná Hora
tel.0327 / 61012
Íax0327 /61'603,3375
vedoucí okresníro oddělení: Ing. Jana Kašparová

okresní oddělení SRS Mělník
Bezručova 108, 27 6 01 Mělník
tel.-záznamník 0206 / 67 0 67 1

vedoucí okresního oddělení: Ing. Milena Látalová

okresní oddělení SRS Mladá Boleslav
Bělská 151,293 01Mladá Boleslav
tel.-záznamník 0326 / 25 308
vedoucí okresního odděiení: Ing. Daniela Švejdová

Okresní oddělení SRS Nymburk
Poděbradská 2026, 288 7 z N}rmburk
teI.- záznamník 0325 / 301' 6
fax0325/3990
vedoucí okresního oddělení: Ing. Dana Kůstová
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okresní oddělení SRS Praha - východ
250 91, p. Zeleneč, budova ACHP Mstěnice
tel.- záznamnk 0202 / 891' 957
vedoucí okresního oddělení: Josef Jílek

okresní oddělení SRS Praha - západ
Starochuchelská96,159 00 Praha 5 - Velká Chuchle
teI'-záznamník 900 1,0 817
vedoucí okresního oddělení: Ing. Jiří Špaňhel

okresní oddělení SRS Příbram
Anenská 349,26-l' 0]. Příbram IV
tel.-záznamnk 030 6 / 26 464
fax0306/23209
vedoucí okresního oddělení: Jaroslava Mastná

okresní oddělení SRS Rakovník
Lubenská 2250,269 01 Rakovník
teL.-záznamnk 0313 / 3236, linka 53
vedoucí okresního oddělení:
Ing.Věra Vitnerová

Okresní oddělení SRS Sezimovo Ústí II
9. května 648,39'l- 02 Sezimovo Ústí II
tel.0361. /275791.
fax0367 /2761.51.
vedoucí okresního oddělení: Ing' Jaroslav Vránek

okresní oddělení SRS České Budějovice
Dvořákova 21,370 01 České Budějovice
tel.038/6353617
vedoucí okresního oddělení: Irrg. Drahomíra Hrobská

Okresní oddělení SRS Český Krumlov
Vyšehrad ']'69,38'l' 01 Český Krumlov
tel.0337 /711122, klapka 232
fax0337 /3168 (AGS)
vedoucí okresního oddělení: Irrg. Jaromil Botek

Okresní oddělení SRS Jindřichův Hradec
Pravdova 837 /II377 01' Jindřichův Hradec
tel' 0331. / 41.5, klapka 186
fax0331,/21296 (MZe)
vedoucí okresníro oddělení: Ing. Karel Bajer

okresní oddělení SRS Pehřimov
U stÍnadel 13t6,393 01 Pelhřimov
tel.0366/332286
Íax0366/332089 (MZe)
vedoucí okresního oddělení: Ing. Jaroslav Novák
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Okresní oddělení SRS Písek
Ševčíkova 1989,397 0]. Písek
tel.0362/210 935
Íax0362/21'4091'
vedoucí okresního oddělení: Jiří Bajer

okresní oddělení SRS Prachatice
Pivovarská 97, 383 01 Prachatice
tel"0338/21.490
Íax0338/23681' (ZzN)
vedoucí okresního oddělení: Irrg' Václav Štrobl, CSc.

okresní oddělení SRS Strakonice
Palackého nám. ].091,386 01 Strakonice
tel.0342/321705
Íax0342/321527 (Mze)
vedoucí okresnilro oddělení: Ing. PavelŠíma

okresní oddělení SRS Tábor
Zavadilská 2472 / 6, 390 7 6 Tábor
te1.0361./281 285
f ax 0361. / 281. 284 (MZe)
vedoucí okresního oddělení: Irrg. František Ionák

oblastrrí odbor SRS Plzeň
Slovanská alej20,317 60 Plzeň
teI.019 /72 40495
Íax019 /72 40512
vedoucí oblastního odboru: Vratislav Bušek

Okresní oddělení SRS Domažlice
Haltravská 438, 344 11 Domažlice
tel.01.89 /2708
fax01,89 /2708
vedoucí okresnítro oddělení: Ing. Vladislava Sedláková

okresní oddělení SRS Cheb
nákladní nádražíČo,350 99 Cheb, poštovní schránka 7
tel.0166 / 431. 697
Íax 0166 / 431' 697
vedoucí okresního oddělení: Vratislav Bušek

Okresní oddělení SRS KarlovyYary, Sokolov
Záv odní 152, 360 1'8 Karlovy Vary
tel,.017 /291.93
vedoucí okresního oddělení: lng. Jitka Matějů

okresní oddělení SRS Klatovy
T.G.Masaryka I27, 342 0L Sušice
tel,.01,87 /8845
vedoucí okresního odděIení: Irrg' Vlasta Fulínová

92 Technické podmínky

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



okresní oddělení SRS Plzeň - jih, Plzeň - sever
Americká 35,301 38 Plzeň
tel. 019 /72 374 81.

vedoucí okresního oddělení: Ing. Jířina Horká

Okresní oddělení SRS Rokycany
Klostermann ov a 635 / II, 337 01, Rokycany
tel.0181, /725 565
vedoucí okresního oddělení: Ing. Jaromír Háka

Okresní oddělení SRS Tachov
Hornická L695,347 01 Tachov
tel.0184/715 601
vedoucí okresního oddělení: }osef Frait

Oblastní odbor SRS Žatec
Svatováclavská 618,438 01 Žatec
tel.0397 /627 343
modem, Íax0397 /627 348
vedoucí oblastního odboru: Jaroslav Zídek

Okresní oddělení SRS Česká Lípa
DěčÍnská 27 40, 47 O ]. 1 Česká Lípa - Družstvo Agro
tel.0425 /21.674
vedoucí okresního odděIení: Ing. Dietmar Holík

Okresní oddělení SRS Děčín
Českolipsk á 123,405 01 DěčÍn- Libverda
tel.0412/229 74
vedoucí okresního oddělení: Ing. Karla Škorpilová

Okresní oddělení SRS Chomutov
Svatováclavská 6].8,438 01 Žatec
tel., fax 0397 /627 348
vedoucí okresního oddělení: oldřich Diepold

okresní oddělení SRS Liberec
Ruprechtická 827 / 48, 460 01' Liberec
tel. 048/510 6826
vedoucí okresního oddělení: Irrg. Gustav Kouble

Okresní oddělení SRS Litoměřice
Havlíčkova 54,41'1' 55 Terezín
tel.041,6/927 76
Íax041,6/927 75
vedoucí okresního oddělení: Marie Říčková

Okresní odděIení SRS Louny
Svatováclavská 6]'8,438 01 Zatec
tel.0397 / 627 417-8, 627 420-14.22
Íax0397 /627 348
vedoucí okresního oddělení: Irrg.Inka Soukupová
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Okresní oddělení SRS Most
Žateckáulice, blok 21].,434 01 Most
tel. 035 /203 79
vedoucí okresního oddělení: Ing. Alena Pavlasová

Okresní oddělení SRS Teplice
Záv oďní 8, 416 79 Teplice
tel.0417 /261.91.
vedoucí okresního oddělení: Ing. Marie Krutská

Okresní oddělení SRS Ústí nad Labem
Božtěšická 216,4OO 01 Ústí nad Labem
tel. 047 / 629 91.

vedoucí okresního oddělení: Ing. Jiří Ktejza

Oblastní odbor SRS Havlíčkův Brod
Konečná 1930,580 01 Havlíčkův Brod
tel. 0451, / 231 15- 23L17
fax0451" /2471.1.
vedoucí oblastního odboru: Ing. Miloslava Musilová

okresní oddělení SRS Havlíčkův Brod
Konečná 1930,5B0 01 Havlíčkův Brod
tel 0 451. / 231.L5 -231,17
fax0452124711
vedoucí okresního oddělení: Irrg' Jan Doležal

Okresní oddělení SRS Hradec Králové
Za Škodovkou 592,503 11 Hradec Králové
tel.049 /56 30 268
vedoucí okresního oddělení: Ing. Ludmila Hájková

Okresní oddělení SRS Chrudim
Poděbradov a 909, 537 01 Chrudim
tel.0455 / 6224 81
vedoucí okresního oddělení: Ing. Alena Kudrnová

okresní oddělení SRS ]ičíÍt
Konecchlumská 1072, 506 01 Jičín
vedoucí okresního oddělení: Ing. Květa Jiránková

okresní oddělení SRS Náchod
Denisovo nábŤ. 665, 547 01 Náchod
telefax 0441/217 26
vedoucí okresního oddělení: Ing' Miroslav Šrůtek

okresní oddělení SRS Pardubice
B. Němcové231",530 01 Pardubice
tel.040 / 63 70 379
vedoucí okresního oddělení: Ing. Jaromír Bečka
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Okresní oddělení SRS Rychnov nad KněŽnou
Jiráskova 1320,51'6 0L Rychnov nad Kněžnou
teI.0M5/22736
vedoucí okresního oddělení: Irrg. tvo Šébl

okresní oddělení SRS Semily
Valdštejnská 41',514 01 Jilemnice
tel.0432/2622
vedoucí okresníro oddělení: Ing. Marie Beerová

Okresní oddělení SRS Svitavy
Úrn0zZkušební stanice Hradec n. Svitavou,569 01- Svitavy
tel.046i. /24405
vedoucí okresníro oddělení: Josef Kunc

Okresní oddělení SRS Trutnov
Slovany 140,544 01 Dvůr Králové
tel.0437 /51,87
vedoucí okresního oddělení: Ing. }aroslav Srníček

Okresní oddělení SRS Ústí nad orlicí
Tvardkova 1191,56201 Ústí nad orlicí
tel 0465 /553 221,553 220
fax0465/524241.
vedoucí okresního oddělení: Ing. }iří Hartman

oblastní odbor SRS Brno
Hroznová 2,658 48
tel.05/43321304
tel, fax, záznamník 05 / 4321' 2109
vedoucí oblastního odboru: Ing. Dagmar obdržáIková

Okresní oddělení SRS Blansko
Brněnská 23,678 01 Blansko
tel.0506 /541.43
vedoucí okresního oddělení: Irrg. Jan Vašek

Okresní oddělení SRS Brno - venkov
Hroznova 2,658 48 Brno
tel. 05/43321.304
vedoucí okresního oddělení: Ing. Jiří Hudec

Okresní oddělení SRS Břeclav
Národních hrdinů 1'6,Z^ a's',690 54 Břeclav
tel0627 /321.1.20-4, kl. 118
vedoucí okresního oddělení: Irrg. Lenka Čapková

okresní oddělení SRS Hodonín
NádraŽní 435,696 81 Bzenec
tel.0631/952455
vedoucí okresního oddělení: Irrg. František Luža
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okresní oddělení SRS Jihlava
Fritzova 4, 586 01 jihlava
tel.-záznamnk 066 / 213 06
vedoucí okresního oddělení: Irrg' Jaroslav Šenekl

Okresní oddělení SRS Kroměříž
Tovačovského 367 8, 7 67 39 Kroměříž
tel. - záznamník 0 63 4 / 2423 4
vedoucí okresního oddělení: Ing. Rostislav Šívara

Okresní oddělení SRS Prostějov
Daliborka 3,796 01 Prostějov
tel.- záznamnk 0508 / 2817 1'

vedoucí okresního oddělení: Ing. Vojtěch Sekanina, CSc'

okresní oddělení SRS Vyškov
Palánek 1',682 00 Vyškov
tel' záznamnlk 0507 / 231'43
vedoucí okresního oddělení: Irrg. František Babyrád

Okresní odděIení SRS ZIín
Zarárni88,760 0L ZIn
tel.067 /721,1,-002 k1.128, 7211,-018 k1.128, 7217-032 k1.128

721.1.-07 6 k1.128, 7211.077 k1.128
vedoucí okresního oddělení: Ing. Jiří Zubk

Okresní oddělení SRS Znojmo
671, Sl Oblekovice 16
tel. záznamnk 0624 / 224 024
vedoucí okresního oddělení: Irrg. František Nechvátal

Okresní oddělení SRS Žďár nad Sázavou
Strojírensk á 1'4,591' ot Žďar nad Sázavou
tel. záznamnk 061'6 / 270 12
vedoucí okresnÍro oddělení: Anna Tomanová

oblastní odbor SRS Opava
Jaselská 1'6,746 82 Opava
te1.0653/622 464
Íax0653/622580
vedoucí oblastního odboru: Irrg. Vít Bittner

okresní oddělení SRS Bruntál
ul' 8. května,795 01 Rýmařov
tel.0647 /211 091
vedoucí okresního oddělení: Irrg. František orság

Okresní oddělení SRS Frýdek-Místek a Karviná
ul.4. května,738 02 Frýdek-Místek
tel.0658/33 675
vedoucí okresního oddělení: Irrg. }an Sitek
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Okresní oddělení SRS Nový Jíčín
Divadelní 9, 7 41' 11 Nový Jičín
tel.0656/702 442
vedoucí okresního oddělení: RNDr. Jan Malík

Okresní odděiení SRS olomouc
Wellrrerov a 5, MZe regionální odbor, 771 11 Olomouc
teI. 068 / 473 292
vedoucí okresního oddělení: Irrg. Anna Stará

okresní oddělení SRS Opava
Jaselská 16,746 82 opava
tel.0653/622 464
fax0653/622580
vedoucí okresního oddělení: Ing. Vilém Kaller

Okresní oddělení SRS Přerov
Wurmova 275152 Přerov
tel.0641 /51 996
vedoucí okresního oddělení: Ing. Josef Gall

Okresní oddělení SRS Šumperk
Nemocniční 53, 787 1 1 Sumperk
tel 0649 /314253
vedoucí okresního odděIení: Ing. Jaroslav Kondler

Okresní oddělení SRS Jeseník
Lipovská 125, oÚ, 7 60 70 Jeseník
tel., fax 0645 / 4II946
vedoucí okresního oddělení: Irrg. Stanislava Kopecká

okresní oddělení SRS Vsetín
Smetanova 1484,755 20 Vsetín
tel' 0657 / 4665
vedoucí okresního oddělení: Ing. Zdeněk Trčálek
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Vysvětlivky

Znak doporučená zkratka obchodního označení výpěstku
odvozená z latinského pojmenování druhu dřeviny

označenívýpěstku obchodní odvozené z latinského pojmenování druhu dřeviny
české odvozené z českého pojmenování druhu dřeviny

poznámka: vyjimečně uveden kultivar
sytým písmem odlišeny domácí druhy dřevin

míry výška celková výška dřeviny v dospělosti měřená v m
šířka celková šířka koruny stromu nebo keře měřená v m

tvar koruna tvar nadzemníčásti - koruny
nízká nízká, polehavá
pnoucí lianovitá, pnoucí
sloup Úzká, sloupovitá
kuŽel kuŽelovitá
ovál oválná
kul kulovitá
široká široká, rozkladitá

kořen uspořádání kořenového systému
mělký mělce do šířky pod povrchem rozloŽený
řídký řídký, bez kůlového keřene
prům průměrně hustý, středně hluboký
bohatý bohatě rozvětvený, bez kůlového kořene
hluboký hluboký, s kůlovým, kořenem
šir.k.k. široce rozvětvený, s kůlovým kořenem
šir široce rozvětvený

Pro vyjádření hodnot a vlastnostíjednotlivých druhů dřevin je pouŽita stupnice :

počet bodů, hodnota 0 Žádná
'1 nejniŽší
2 podprůměrná, nízká
3 průměrná, dobrá
4 nadprůměrná, velmidobrá
5 nejvyšší' výborná

t rycnlost rustu 1 - b

p původ d domácí 5 bodů
c cizí 1 bod

užití vhodnost dřeviny 1 - 5
J jednotlivě
S do skupin
P do porostů
A do alejí
T do tvarovaných stěn, Živých plotů

účel vhodnost dřeviny 1 - 5
s ke zpevnění svahů
N k zachycení nečistot, prachu, exhalátů
V k utlumeníÚčinků větru
H k omezeníšíření hluku

o k vytvořeníoptické clony

K TABULCE 1
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VysvětIivky K TABULCE 1

rajonizace výrobní typy nadm. výška prům. teplot st.C prům. sráŽek
l kukuřičný do 200 m nad 9 pod 550 mm
ll řepařský 200-350 m 8 aŽ9 550-600 mm
lll bramborářský 350-500 m 6,5 až 8 600-800 mm
lV horský 500-800 m pod 6,5 nad 800 mm
V vysokohorský nad 800 m pod 5 nad 9OO mm

půdní druhy
A lehké písčité aŽ hlinito písčité, chudé na Živiny a Ca (typu podzolu)
a hlinitopísčité s dostatkem Ca
b hlinité, propustné, hluboké
c hlinitojílovité, těŽké, (zasolené)
d aluviální, s vysokou hladinou podzemnívody

hodnocení dřevin od 1 do 5 význam dřeviny ve spoleěenstvech
odpovídajících áaným stanovištním podmínkám

1 nepodstatný
2 doplňkový
3 vedlejší
4 spoluurčující
5 určující, hlavní

odolnost od 1 do 5 schopnost dřeviny odolávat stresujícím faktorům
protivnějším vlivům

s oslunění
N zastínění
X suchu
T teplu
V větru
M námraze

odolnost od 1 do 5 schopnost dřeviny odolávat poškození
proti poškození

Ř řezem
O okusem
E exhalacemi, prachem
z zasolením půdy, listů
A kyselýmidešti
Š chorobamia škůdci
P zaplevelením
H zamokřením půdy
c přebytkem vápníku v půdě

vady od 0 do -5 snížení použitetnosti dřeviny, Iimity použití
M mezihostitel, přenašeč chorob a škůdců
G druh ohroŽený šířením speciÍických chorob (grafiosa a pod')
L agresivně se šíříci, plevelný druh
B těŽko mnoŽitelný druh
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TERl.lINÁInrÍ
(HIÁVNÍ ) \rÍ}roN

KoNKuRENČnÍ vÝHolry

/ KoRI'NA rrpnevsr.rÁ Řrznnt
1eo wsÁzENÍ )

KI{EN

OBVOD KMENE
unŘrr ve \rÝŠcn r u
nao zmtÍ

yÝŠxa
K!'IENE xoŘlrový rm'Čnx

- roŘnrovÍ gAL trPRAvENÝ
1eo wsÁznNÍ )

pÚvooNÍ r<tmerovi sysrÉu
(PŘED EXPEDTCÍ)r./'t-i- \ \. 

_
.l- -\

KŽ\.lr E G oR' T E Š r<o r,r<-a.Ř. s r<Ý c rr rzÝ e Ě s tr<ťr
I(rnerrrré trra.r1z strornťr- 1 i strrertýc]=

stromy alejové (ovocné i okrasné)
výška kmene nad 2.30 m
obvod kmene nad O.l-2 m
(prfuněr ba1u nad 0.30 m)
(výška balu nad o.30 n)

ostatní kmenné tvary stromů
wýška kmene nad ]_.5o m
obvod kmene nad 0.l-o m
(průněr balu nad 0.30 n)
( výška balu nad o.30 m)

l_ - 01-
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TEiRMrNÁLNÍ
( HLAVNÍ ) \rÍHoN

(K!{EN)

OBROST

KoŘENovÝ KRčEK

vedlejší kořeny

trlawní kořen
(ků1ový)

KA.TEGoR.T E Šr<or-KA'Ř.sKÝcH \ZÝPĚ s :rKťr
P1zra.rnid.á.]-rrí trza-r strornr3- ]_ istrr _

celková výška nad. 1.50 ut
obvod kmene nad 0.05 m

(průměr balu nad 0.25 :n)
(výška ba1u nad 0.25 ut)
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OBROST

HLAVNÍ výHolrv

xoŘnNovÝ r<nČnx

vgoT,n,rŠÍ xoŘrxy

m'avnÍ xoŘmi
(Ktrlový)

KA.T EG oR. I E Š r<or'r<-a.Ř' s r<Ý crr rzÝ 
=' 

Ě s rr<ťr
IŠeřorrý trzar strornr3- 1í strra_týcřr

ce1ková výška nad 1.50 m
3-5wýhonů(kmenů)
(průměr ba1u nad 0.25 m)
(výška ba1u nad 0.25 n)
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rrÍŠxa
t/

vÍrrolry
po výsadbě zkrátit

KoŘENovr RčEK

KoŘENovÍ BAL

PŘED vÝsapgou IJPRAvrT
(oDsrR^elrrT oBAL)

KAT EGoR':f E Šr<or-,KAŘ'sKÝcH \.ZÝP Ě s :rKťJ
IŠeře ]- i strra-ťé

Podsadbové a výp|ňové keře (pro vyšší Patra porostů)
celková výška nad 1.2o n
3 - 5 výhonů
(Průměr balu nad o.15 n)
(výška balu nad o.15 m)

nízké keře
3-5 výhonů
výška o.3o-O.40 n
(průněr balu nad o.15 n)
(výška balu nad o.15 n)
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ŠÍŘKA

výHotiy
po wýsadbě nekrátit

xoŘnrqový r<nČnx

xoŘgNovÝ gAL

KA.T E GoR_ _r E Š xo r-r<'a.Ř. s r<Ý crr rzÝ e Ě s rr<tr
IŠeře j eřr1íčrra.Ěé

ce1ková šířka 0.60 - 0.80 m
celková výška nad 0.3o m
3 - 5 výhonů dIouhých 0.40 0.60
(průměr ba1u nad o.2o m)
(výška balu nad 0.20 n)
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TERMINÁLNÍ výttott

\rET\TEpo wsÁznrÍ rrglcÁrrr

xoŘrnovÝ r<nČnx

KORENY
pŘro vÝsADsou UPRAVIT'
oDSťRANIT oBAI

K-A.T E GoR. r E Š r<or-r<_a.Ř. s r<Ý c rr rzÝ e Ě s tr<ťr
St.rorrr}Z j eřrJ- i črra'té

v porostech a skupinách
výška nad 0.80 m
průněr ba1u nad 0.25 m
wýška balu nad o.30 m

do skupin a jednot1ivě
wýška nad 1.20 m
průněr balu nad o.3o m
wýška ba1u nad 0.30 m

1- 06 -
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KoŘENovÝ KRČEK

:ťEcHb{oLoG -f E \ZÝ S.ADB]ť DŘ.E\.z-f I.{

Z a'I<-]- á.d-á_rr í rzýa>ě s t}<rf-
jednotlivé výpěstky (stromy, keře) založít šikmo do rýhy
kořeny (celý kořenov-ý ba1) aŽ nad' kořenový krček zasypat
zeminu setřásat postupně ke kořenům
důkladně pro1ít vodou
ve svazcích ukládat výpěstky jen na dobu do dvou rněsÍců
před u1oŽením na delší dobu svazky rozvázat,
výpěst'ky ukládat jednotlívě

2-Oa_-

Vysazování a ošetřování silniční Vegetace 115

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



DoBŘE

TEcHb{oI-oG T E \zÝSADBfr DŘ.E\z:f }T

\Z}as a.z orzá.rrí d-ře:rirn bez }<otrzerrí
Špatně
- do malé, mě1ké jamky (kořeny se do ní nevejdou a trěí ven)
- do neobdělané půdy s hroudamí (čerstvě naveŽené zeminy)
- do půdy na zhutněném a nerozrušeném podk1adě
- pří1iŽ hluboko (kořenorrý krěek je zasypaný)
Dobře
- s vo1né rozLoŽenýni kořeny (oba1 odstranit z jamky)
- do janky větší neŽ průrněr kořenového systému nebo ba1u
- do jarrrky v půdě přj_rozeně s1eh1é
- kořenový krček v úrovni dna misky a terénu (s1eh1é půdy)
- s mískou schopnou zadrŽet potřebný objen vody (5-1o 1)

2 - O2 -
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ŠpaTNĚ ŠparnĚ DOBRE

TEcrtt{oT-oc:f e rzÝsADBfa oŘ.nrzT r.T

I(otrrerrí jed'rrírn ků-]-elll \ir ro\'irrě
Špatně
- h1uboko - kořenový krček a kmen zasypaný
- mě1ko - kořenový krček a kořeny obnaŽeny
- kůl jen zasytrnný, šikmo

smyčka vo1ná - k1ouŽe kmen se dře o ků1
smyčka těsná - zaŤezává se do kůry, brání v růstu

Dobře
- ků1 rolmě zaraŽený do dna jámy dosahuje do výšky koruny

smyčka drŽí J<nen pevně, neklouŽe
- překříŽeni sryěky mezi kmenem a ků1em chrání krnen
- pod1e potřeby se smyěka znovu uváŽe, případně uvo1ní

2 - 03 -
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TE cHI\ToI-oG :f E \.zÝ SA.DB:a DŘ.E\.ZI I\T

I(otrrerrí j ed.rrírn ]<'rá.tr<jfurt ]<ai'1ern
v rovině ků1 zaraziL šikmo do půdy mino jamku
na svahu ků1 zarazit šikmo do půdy nad jamku
kva1itnější zemínu ukládat na svahu nad jamku
a u1ožit při výsadbě ke kořenů,
z horší zeminy modelovat misku na spodnín okraji jan]<y
smyčku překříŽit mezj_ kůIem a kmenem, perrně přitáhnout
počítat s (malfit) poklesnutím vysazeného stromu v jamce
(knen mírně přik1onit ke ků1u)
pod1e potřeby se smyčka znovu uváŽe' případně uvo1ní
kořenový krček musí být v úrormi terénu (i na svahu)
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TE cH}ToI'oG :f E \rrÝ SADBfa DŘ'E\z:f b{

Přípra_\za- strornr3- na- přes€L z,e.rla-
průrněr ba1u určit úrněrně velikosti stromu
vykopat rýhu omezující kořenový systénr na průměr D1
rýhu zasypat konpostní zemínou
většÍ stromy zajistit proti v1nrracení (ukotvit)
úměrně omezení kořenů zkrátít větve, ošetřit rány
zalévat, příhnojovatn stínit
před vyjrautím vykopat rýhu v1rrnezující ba1 o průměru D2
(průněr oz o wrstvu prokořeněné rýhy větší neŽ průměr D1)
podseknout a zabal-it
k manipulacím v1ruŽít' mrazové dny (zrnrzlý ba1 se nerozpadá)
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TEctlIqoLoG :t e rzÝSADB:a oŘ-erzTN
I{ot:zerrí- Přesa_ z erl'ýcřr strornťr
Drátěnou kotvou
- dráty ukotvit ko1íky mimo jámu
- rovl}oměrně vypnout, kontroIovat
- kmen chránit protí odírání (obalit pneumatikou... )Třemí ků1y
- ků1y-zarazit Pilo jámu
- pevně spojit ků1y
- mezi permě vypnutj@i úvazky má kmen moŽnost k]_esat

při sesedání zeminy v jáně
- menší stromy je moŽno kotvit ke dvěma svislýlr ků1ům

pevně spojeným plochou příčkou

2 - O6 -
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DoPoR'tJČEbÍÉ t'S PoŘ'Á.Dá.NÍ \ZÝ SADEB
tTs6)ořá-<l'á-rr í rzýsa-d-e]c \r ro\;.i r=ě

vzdálenosL okraje korun
od okraje odvodňovacího

dLLo od hrany koruny PK

(věLví) plně vyvinuLých dřevin
zař Í zení

d š1'on
s ce1kovou šiřkou koruny

do lOm
1O - 15m
nad 15m
u čLyř a vícepruhových do 25m
u dálníc a čLyř a vícepruhových PK nad 25m

T ě1'on
T > 1,5n
T =2,08T =2,5nT =3,On
D ě4,5n- odsLup kmene sLromu od hrany koruny PK

seHErytATTcKÝ Ř'nz

Vysazování a ošetřování silniční Vegetace 121

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



:

;

Iiv
lt I t^ J,/.\Y^ , t

DoPonlrČsnrÉ trs eoŘ.á'pá'lrÍ lzÝsa.DEE}
rr f<'ornltrti]<'a-c í be z pří}<otr>ťr

min. odstup okraje korun (větví) plně v1rvinutých dřevin
od vodicÍho sIoupku (svodidla, značek a j. zaiízení)

n, = 0 .L5m
současně platÍ údaje v obr. 3.01
Mezi podzemní odvodňovací zařízaí (drenáŽ} a kořeny
vloŽit ochrannou folii (protí trxorůstání kořenů)

v - wýška kmene nad 2,5 m ( 3n) u str.cmů na okra ji poIe
nutno zachovat prostor pro pohyb zeněděIských strojů
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l)oPoe.tlčexÉ tJS eoŘ.Á.oásr Í rzÝ sADEB
\.-e střed-rrírn d-ě1 ícírrr a>á_<,é'

Široký pás se strony
L1 l-rom
51 1O,Om

Úzký pás s keři
L'1 1r 0n
s2 3,O 5rOm
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DoPoR't'čED{É t's PoŘ-Á.D.Á'I\T Í \.rÝsADEB
rT'a. Sva. zícb' ( z,á"Ťez ' od-řez >

D - odstup hnene stromu od hrany koruny PK
D Z 4r5m

d - doporučeeá šířka travnatého pásu (dle dosahu sekaěky)
d - 3r0m

souěasně plaLí údaje v obr. 3.01
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DoPoR.t'čEbTÉ t's PoŘ'Á.DÁ.bT Í \ZÝ SADEB
raa s\.Za. z Í-eh ( rrás>ap )

D - odstup kmene stromu od hrany koruny PK
D = 4r5m

d - doporuěená šířka tra'trnatého pásu (d1e dosahu sekačky)
d É 3,0m

souěasně plaLí údaje v obr. 3.01
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DoPoR.T.'čE}ÚÉ T's PoŘ.Á'DÁ.DTÍ \ZÝSADEEr
\.i' tr>ra-:zid'e]_rrérn s6)onr-f- ]n'a- ce]_é paoše
/ r -\ \
. Ů;_a tstrom
\r./,'
\t E '-fu' 

/ keř podsadbový' ----/
o . keř \rýplňový a krycÍ

o - odstup l-.řady výsadeb od okraje soused. pozemku = ]-.om
d - doporuěená šÍřka travnatého pásu : 3.om
D - odstup kmene stromu od hrany koruny PK = 4.5m
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DoPotaT.'ČEI{É trs PoŘ.Á'Dá.N Í \ZÝSADEB
v pásecl:- j ed.rrořa.d.ýcl=

o-
d-
D-

odstup J-.řady výsadeb od okraje soused.
doporučená šÍřka travnatého pásu
odstup kmene strornu od hrany koruny PK

> l-. Om
3. Om
4.5m

\-" z
strom

keř podsadbový

keř výplňový a krycÍ

o

pozemku
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DoPoR't'ČEbTÉ t's PoŘ.-Á.Dá.bTÍ \ZÝ SADEB
v páseclr d.'szorrřa.<l-ýcl=

lr11 o I strom

\ Ř ,/ keř podsadbový

o c keř wýplňový a krycÍ

o-odstup1.řadyvýsadebodokrajesoused.pozenku>
d - doporuěená šÍřka travnatého pásu : 3.om
D - odstup lrcmene stromu od hrany koruny PK = 4 .5m
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\.r pásec}r tro j řa-d-ýclr

, O ; strom
\/
\ r- / keř podsadboriý

o o keř vý5lIňowý a krycí

o - odstup 1.řady výsadeb od okraje soused. pozemku = ]-.om
d - doporuěená šířka travnatého pásu : 3.on
D - odstup kmene stromu od hrany koruny PK = 4.5m
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rOrstrcu\/
\ š -/ keř podsadbový

o . keř výpIňový a kr1rcÍ

o - odstup 1. řady výsadeb od okraje soused. pozemku z ]-.0n
d - doporuěená šířka travnatého pásu = 3.om
D - odstup kmene stromu od hrany koruny PK = 4.5m
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C í J- <crzý sta-rz E)orostťr

\ r-)

t;
/,j strom

strom

keře

1istnatý

jeh1ičnatýffi
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DoPosrlrČenuÉ tJS eoŘ.Á.oÁoqÍ rzÝs_a.DEB
E)orost laa" s\ra_řru ' sta-lr tr)o \zfasá'zerrí

Stromy

Keře

Tráwník

v malých skupinách s podsadbou keřů
odstup skupin větší neŽ průměr korun v
ve skupi-nách po 20 - 50 ks
vzrůstné (rrýplňové keře) rnimo skupiny

mezi jainkani v plochách širokých o,2
mezi pásy výsadeb v p1oše široké 1.5
mezi PK a výsadbou v p1oše široké nin

dospě1osti

stromů

0r8m
3r0m

3r0m
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DoPoR'L'ČENÉ tJS PoŘ-á.oÁ'lc Í lzÝ s-a'f)EB

tr)orost rrel- srra.f=a:- E)o 2O f-etecl:-
Stromy

Keře

ve skupinách probírat, uvo1niť nej1epší
ošetřit nemocné, 1ikvidovat suché stromy a ná1ety
neŽádoucích druhů

odstraňovat ná1ety, omezovat agresirmí druhy,
ošetřit nemocné porosty, Iikvidovat suché keře a
nálety neŽádoucích druhů keřů

Tráwník kosit jen volné p1ochy mimo porosty dřevin,
kosením bránit šíření dřevin do pásu podéI PK
a do rozhledových úh1ů

SCHE}4IA'TT cKÝ PoHIJED 3 - 13 -

Vysazování a ošetřování sÍInÍční vegetace 133

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



DoPoR.t'ČEb{É I-TS PoŘ.Á.Dá.N Í \ZÝ SA.DEB
z á-Ťez, lz o]c]-orrf<.rr
- navázání na 1es

- vytvořit porostní p1ášť (ochrannou clonu) lesa
- u 1esa vysadít vyšší, bLíŽ k PK niŽší porosty

zachovat vo1ný rozh1edový trojúhe1ník na vnitřní straně
směrového oblouku

4-Oa_-
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rrá.sfap rz oJc]-orrf<'rr
- navázání na zeleň v krajině

zachovat vo1ný rozhledowý t'rojúhe1ník na rrnitřní straně
směrového ob1ouku
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o]o]-orrf<. \Z rovirrě
- navázánÍ na zeIeň v krajině

zachovat vo1ný rozhledowý trojúhelník na vnitřní straně
směrového ob1ouku
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DoKt-IlaEb{:rA.c E \ZEGEŤAČn{ Í crt t3ee.a"rz
E)ro t1'z' enrrrÍ ro zřrod_rrrrtí
Výkresová
Doporučené

1

část: situace
znaěení

M 1:l- 000 (I:2

dřevín (keře

000) po úsecích

se skupinami stromů)- porosty

- trávník
Popis k jednotlivým porostním skupinám

specifické funkce porostu (pokud jsou
cí1ové společenstvo (vŽdy)

- vyznaěít hranice zvl. chráněných ěástí
poŽadovány)

přírody, ochr. pásma
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f) oKtJ-I{tE b{:trAc E \.rE G E TAČ b{ Í c rr r3ee'anz
I)ro E)ro sta_:re]cr:-í tr)o\'o1errí.
x)ro z a-d.á_rrí- €L tr)ro\.red.errí- starrby,,
d.o}< - s}<rrteěr=él=o tr)ro\zed.errí st-arzJc1z
Výkresová část: sítuace M 1:500 (1:]- 0oo) po úsecích
Doporučené značení:
' 
029a2 c'B-cÍšL1s)ff suj - keře v pásech

listnaté stromy s podsadbou"t*ozaoOo
uur-'$$rru iníluv
)y1dílsoaDasoo o 2Jvbú z

jehličnaté strony s podsadbou
stromovité keře s podsadbou

- výpig.druhů a počtu rostlin po ]-oom a ce1kem pro úsek
- oznaěit jedn. plochy, výkaz wýněr celkem pro úsek
- vyznaěit hranice zvT. chráněných částí přírody, ochr. pásma
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