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1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
1.1 Úvod
Projektová dokumentace Obnova polních cest a výsadby stromořadí na
Strážné v Kelči byla zpracována jako příloha k žádosti o dotaci v rámci OPŽP. Návrh
byl v rozpracovanosti projednán se zástupci objednatele.

1.2 Identifikační údaje

Název akce:

Obnova polních cest a výsadby stromořadí
na Strážné

Katastrální území:

Kelč – Nové město /664758/

Objednatel:

Město Kelč

Město:

Kelč

Okres:

Vsetín

Kraj:

Zlínský

Řešené parcely číslo:

483/3, 483/18, 483/1, 2038 a 2031.

Zpracovatel :

Ing. Pavla Lorenzová
Zahradní a krajinářská architektura
Loučka č. 93, 756 44

Projektant :

Ing. Pavla Lorenzová

Termín zpracování :

říjen 2016
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1.3 Použité podklady
Podkladem pro zpracování návrhu byla Jednotná digitální technická mapa
Zlínského kraje (zdroj Zlínský kraj). Dalším důležitým podkladem byl platný Územní
plán Kelč (Alfaprojekt Olomouc a.s.,duben 2012). Dále byly použity vlastní terénní
průzkumy (květen 2016).

1.4 Účel a cíl obnovy polních cest a výsadeb stromořadí
Obnova polních cest poslouží ke zvýšení prostupnosti krajiny, zvýšení
atraktivity krajiny v okolí Kelče a výsadou stromořadí k rozšíření druhové skladby
krajinných výsadeb. Doplněním keřových výsadeb a ponecháním remízků ze
stávajících skupin stromů bude vytvořena mozaika různorodých životních podmínek
pro odlišné skupiny živočichů a dojde k podpoře biodiverzity na rozhraní velkých
bloků orné půdy.
Projekt je zaměřen na posílení ekologické stability krajiny – vytvářením nových
a propojením stávajících krajinných prvků. Realizací dojde k zvýšení stability
ekosystémů. Projekt naplňuje cíle podpory a jeho přínos k naplnění cílů podpory
nejsou zanedbatelné.
Výsledkem projektu je zvýšení počtu a plochy založených a obnovených
krajinných prvků. Realizací dojde k posílení biologické diverzity a k snížení
antropogenních vlivů na krajinu.
Navržené zásahy obnovují stromořadí a alej – obnovuje původní liniové
prvky v krajině, které historicky doprovázely polní cesty a tvořily orientační a
propojující prvky krajiny. Navržené stromořadí je navrženo smíšené s použitím
geograficky původních druhů, stanovištně vhodných pro toto řešené území.
Dalším prvkem krajiny budou květnaté trávníky, které budou tvořit lem polní
cesty s důrazem na obnovu kvetoucích druhů a podporu nabídky nektaru pro hmyz.
Keřový lem polní cesty bude doplňovat úkrytovou a potravní nabídku pro
živočichy v této lokalitě. Zejména potravní nabídky plodů keřů bude vhodně doplněna
a významně rozšířena. Stávající mnohdy 95% nálet Prunus spinosa bude doplněn o
další druhy a keřové patro výsadeb tak bude druhově rozmanitější.
Projekt je v souladu se Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR,
Strategií ochrany biologické rozmanitosti krajiny ČR a Strategií udržitelného rozvoje
ČR a Krajskou koncepcí ochrany přírody a krajiny. Navrhovaná opatření jsou
v souladu s platnými metodikami MŽP. Navržený metariál je vhodný stanovištně a
geograficky původní.
Realizací navržených opatření nedojde k významnému pokledu biodiverzity
v lokalitě.
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1.5 Soulad navrhovaných opatření s koncepčními dokumenty obce
Územně plánovací dokumentace (Územní plán Kelč) umožňuje na všech
plochách realizaci navrhovaných opatření.

Plochy
navrhované polní cesty
PC
2
se
dotýkají
navrhovaného lokálního
biokoridoru (LBK 3) a
v jednom místě trasu
polní cesty biokoridor
kříží.
Trasu PC2 kříží
plochy v územním plánu
rezervovanou pro
dopravní stavbu a v
severní části je
ponechán v územním
plánu široký koridor pro
vedení ZVN č. 403.

1.6 Soupis
dotčených parcel a vlastnické vztahy
Celková plocha řešeného území je 8 184 m2 v k.ú. Kelč – Nové Město. Plochy
se rozkládají na těchto parcelách či jejich částech :
Parc. číslo
483/3
483/18
483/1
2038
2031

Majitel dle KN
Poznámka
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106,
75501 Vsetín
Souhlas vlastníka
KELEČSKO a.s., č. p. 269, 75643 Kelč
Souhlas vlastníka
Město Kelč
Město Kelč
Město Kelč
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1.7 Charakteristika řešeného území, přírodní podmínky
1.7.1 Klimatické poměry
Klimaticky leží řešené území v mírně teplé oblasti (varianta MT10) [členění
podle Quitta, 1984].
Území je charakteristické dlouhým létem, teplým a mírně suchým. Přechodné
období je krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká,
mírně teplá až mírně chladná a suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.
Některé vybrané klimatické charakteristiky pro jednotku MT 10 jsou uvedeny v
následujícím přehledu:
POČET LETNÍCH DNŮ
POČET DNŮ S PRŮMĚRNOU TEPLOTOU 10°C A VÍCE
POČET MRAZOVÝCH DNŮ

MT 10
40 – 50
140 – 160
110 – 130
30 – 40
-2 - -3
17 – 18
7–8
7–8

POČET LEDOVÝCH DNŮ
PRŮMĚRNÁ TEPLOTA LEDNA
PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ČERVENCE
PRŮMĚRNÁ TEPLOTA DUBNA
PRŮMĚRNÁ TEPLOTA ŘÍJNA
PRŮMĚRNÝ POČET DNŮ SE SRÁŽKAMI 1 MM A VÍCE
SRÁŽKOVÝ ÚHRN ZA VEGETAČNÍ OBDOBÍ
SRÁŽKOVÝ ÚHRN V ZIMNÍM OBDOBÍ
POČET DNŮ SE SNĚHOVOU POKRÝVKOU
POČET DNŮ ZAMRAČENÝCH
POČET DNŮ JASNÝCH
LETNÍ DEN

: tmax

MRAZOVÝ DEN

: tmin

LEDOVÝ DEN
VEGETAČNÍ OBDOBÍ
ZIMNÍ OBDOBÍ
JASNÝ DEN

: tmax -0,1°C
: měsíce IV - IX
: měsíce X - III
: Nd

ZAMRAČENÝ DEN

: Nd

100 – 120
400 – 450
200 – 250
50 – 60
120 – 150
40 – 50

-0,1°C

[Nd : průměrná oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy)]

Sluneční záření a oblačnost

Průměrné roční úhrny globálního záření se pohybují kolem 3600 MJ.m2.
Průměrná roční oblačnost (v desetinách pokrytí oblohy) se pohybuje kolem 6,5,
přičemž nejvyšší oblačnost pozorujeme v prosinci, nejnižší v srpnu.
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Teplota vzduchu

Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje kolem 7,5°C, přičemž
nejchladnějším měsícem je leden, nejteplejším červenec.
Průměrná denní maxima teploty vzduchu v létě se pohybují kolem hodnoty
22°C. Průměrná denní minima teploty vzduchu jsou zejména v zimních měsících
výrazně závislá na typu reliéfu a klesají na -5 až -6°C. V létě se průměrná denní
minima pohybují kolem 10°C.
Vlhkost vzduchu

Průměrná roční relativní vlhkost vzduchu se pohybuje kolem 78%, přičemž
nejvyšších hodnot dosahuje v prosinci, nejnižších v dubnu.
Atmosférické srážky

Průměrné úhrny srážek (v mm) za období 1901 - 1980 ze stanice Kelč za
období 1931 - 1960 jsou uvedeny v tabulce.

I
Kelč

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

rok

34 33 35

40

67 76

96

89

48

50 45

39

652

Průměrné roční úhrny srážek jsou značně proměnlivé vzhledem k nadmořské výšce, tvaru reliéfu a
expozici svahů a pohybují se v rozpětí 650 - 850 mm za rok.

Vítr

Co se týká převládajících větrů, převahu mají směry od JZ, Z, S a SV.
Mezoklimatické poměry
Řešené území nepatří mezi oblasti s četným výskytem místních inverzí teploty
vzduchu.
1.7.2 Geologické poměry
Na geologické stavbě se podílí především předčtvrtohorní regionálně
geologická jednotka – vnější flyšové pásmo Západních Karpat.
Geologicky jsou Západní Karpaty součástí rozsáhlé soustavy mladých
pásemných pohoří, vznikajících ve třetihorách působením několika fází alpinského
vrásnění. Je to tedy mladé pásemné pohoří. Vyvrásnilo se v mladších třetihorách při
postupné srážce západoevropské a africké litosfériské desky, při které zanikl
druhohorní a třetihorní oceán Tethys. Soustava se jeví jako mohutné hřbety,
oddělené hlubokými údolími nebo kotlinami. Modelace je podporována trvalým
výzdvihem celé oblasti ve čtvrtohorách. Flyšová sedimentace v této jednotce začala
ve spodní křídě - paleogén. Jedná se tedy o spodnokřídový drobně až středně
rytmický flyš s křemitými pískovci a černošedými vápenitými i nevápenitými jílovci.
Flyšovým pásmem se označuje soubor usazených hornin, charakteristický
rytmickým střídáním pískovců, prachovců, pestrých jílovců, slínovců, vzácně i
vápenců a slepenců. Jednotlivé sedimenty tvoří vrstvy se snižující se zrnitostí do
nadloží.
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1.7.3 Geomorfologické poměry
Podle geomorfologického členění ČSR (Demek J. a kol., 1987) patří řešené
území do provincie Západní Karpaty. Řešené území náleží ke geomorfologickému
celku Podbeskydská pahorkatina.
Regionální členění reliéfu ukazuje následující přehled:

Subprovincie :
Oblast
:
Celek
:
Podcelek
Okrsek

:
:

Vnější Západní Karpaty
Západní Beskydy
Podbeskydská
pahorkatina
Kelčská pahorkatina
Němetická pahorkatina

Kelčská pahorkatina, ležící západně od údolí Bečvy, je mírně zvlněná,
s plochými údolími a zaoblenými hřbety. Její výška se pohybuje od 260 do 433 m n.
m. Budují ji erozi málo odolné horniny podslezské jednotky. Výšky zaoblených
hřbetů dosahují 300 - 430 m. Při úpatí Hostýnských vrchů jsou vyvinuty rozsáhlé
náplavové kužely (na jednom z nich se rozkládá obec Loučka).

1.7.4 Půdní poměry
MATEČNÍ PŮDNÍ MATERIÁLY:
Spraše:
Spraš je nezpevněný pórovitý sediment, slabě propustný, zpravidla bez
vrstevnatosti. Tvoří ho prachové částice, vyskytuje se však i hrubší písčitá a jemnější
jílovitá frakce. Spraš je světle žluté až hnědavé barvy, časté jsou vápnité konkrece
(cicváry) a svislé vápencové rourky na místech kořenových systémů rostlin. Spraše
se většinou vyskytují v sériích mocných několik metrů, mezi nimi jsou obvykle fosilní
půdy. Na takovýchto podkladech se vyvinuly půdy s dobrými chemickými a
fyzikálními vlastnostmi. Obecně jsou spraše a sprašové hlíny matečným materiálem
pro černozemě a hnědozemě.
Karpatský flyš:

Pro karpatský flyš je typické střídání jílovců a pískovců, většinou slabě
vápnitých. Půdy vyvinuté na karpatském flyši mají v závislosti na procesu zvětrávání
různě hloubkově omezený půdní profil. Povaha flyšových zvětralin je rovněž
rozmanitá - písčitá až jílovitá. Všeobecně jsou v půdách rozšířeny pískovcové
úlomky, neboť vložky pískovců se vyskytují i v břidlicových souvrstvích. Půdy vzniklé
na takovémto podkladu mají horší fyzikální i chemické vlastnosti, písčitou až písčitohlinitou zrnitost s nejrůznější příměsí skeletu. Jedná se o půdy vysychavé se slabě
kyselou reakcí. Obsah skeletu v ornici je 0 - 10 %.
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PŮDNÍ TYPY:
Plochu řešeného území zaujímají hnědozemě - HPJ 42.
Skupina hnědozemí
Zahrnuje středně těžké půdy, převážně bezskeletovité, vyvinuté na spraši,
sprašové hlíně a na hlinité svahovině. Obsah humusu je ve srovnání s černozeměmi
nižší a horší kvality. Tato horší kvalita je důsledkem méně intenzívní mikrobiální
činnosti s vyšší mineralizací organické složky půdy, umožněné vláhovými poměry.
Půdní reakce je slabě kyselá až neutrální. Nejlepší poměry vykazují půdy na spraši,
nejhorší na svahovině.
1.7.5 Hydrologické poměry
Podzemní vody:

Řešené území je na podzemní vody prosté, většinou chudé, protože je
budováno téměř nepropustnými horninami karpatského flyše. Vydatnější prameny
jsou zde vázané na sutě a málo mocné vrstvy rozpukaných pískovců flyšových
souvrství. Zásoby podzemních vod jsou zde doplňovány sezónně. Nejvyšších úrovní
dosahují v květnu až červenci, nejnižší většinou v říjnu až listopadu.
Povrchové vody:

Povodí území náleží k úmoří Černého moře. Povrchové vody z řešeného
území odvádí bezejmenný vodní tok, který dále ústí do Juhyně, levostranného
přítoku Bečvy. Podle povrchového odtoku patří zájmová oblast k nejvodnatějším
územím v ČR (se stoupající nadmořskou výškou a tím i ročním srážkovým úhrnem
dosahuje specifický odtok přes 10 až 25 l/s.km 2).
1.7.6 Biogeografie
Zájmové území leží v bioregionu Hranickém (3.4). V rámci Hranického
bioregionu do území zasahují dvě biochory – 3PB a 3BC.
3BC Erodované plošiny na vápnitém flyši 3. v.s.
Potenciální přirozenou vegetací jsou karpatské ostřicové dubohabřiny
(asociace Carici pilosae-Carpinetum). V nejchladnějších polohách se objevují již
ostřicové bučiny (Carici pilosae-Fagetum). Lesní prameniště hostí zpravidla vegetaci
ostřicových jasenin (Carici remotae-Fraxinetum). Charakteristická jsou přirozená
náhradní společenstva teplomilných trávníků ze svazu Cirsio-Brachypodion pinnati,
případně s vtroušenými prameništi. Podél potoků se objevuje vegetace svazu
Calthion.
Druh similární.
D: *3B3 (26), *3BD3 (58), *3BC3 (7), 4B3 (5) - ve 3.2, 3.6, 3.7 s*.
K: *3BC5a (2), *3BC5b (+) – prameniště
Náhradní typy: 3SC, 3PB, -3SB, 3BE.
Cílové ekosystémy: Přirozené: BUKD, HDH, LONO; náhradní: MT, PRPM.
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3PB Pahorkatiny na slínech 3. v.s.
V potenciální vegetace dominuje karpatská ostřicová dubohabřina (Carici
pilosae-Carpinetum). Teplomilné doubravy zde chybějí, zřejmě podobně jako
bažinné olšiny. Podél lesních potůčků a na lesních prameništích se dá předpokládat
vegetace ostřicových jasenin (Carici remotae-Fraxinetum).
Druh kontrastně-similární, v 1.15, 3.1, 3.4 similární.
D: 2BD3 (8) – jen v 1.6, 1.9, 1.15, *3BD3 (70), *3BC3 (5), *3BD4 (5), 4BD3 (1) –
hlavně v 1.35.
K: 3AB2ar (8) – chybí v 1.35, 3.1, 3.4, 3BD1-2 (+) – jen v 1.35, 3BC5b (1), *3C5a
(3).
Náhradní typy: 3SK, 3BC.
Cílové ekosystémy: Přirozené: BUKD, PRPM, LONO; náhradní: -

1.8 Popis výchozího stavu řešeného území
V lokalitě řešeného území PC 1 se nachází travnatá polní cesta k vodojemu
vedená mezi dvěma rozlehlými bloky orné půdy. Z ostatních prvků zeleně se u
vodojemu nachází jen dvě mladé lípy a mahalebka u oplocení v travnatém prostoru
v okolí tělesa vodojemu. Travnatá cesty vede k vodojemu společnosti VaK a u
vodojemu je ukončena. Ve vzdálenosti asi 50m se nachází památník kelečského
pokladu, ke kterému v současné době není přístup po žádné cestě. V okolí vrchu
Strážný byl v roce 1938 objeven tzv. kelečský poklad – nález stříbrných mincí a
sekaného stříbra, datovaného obdobím kolem roku 1000. Ten dokázal vedení
jantarové stezky touto lokalitou. Pro tuto tzv. karpatskou variantu svědčila i strážná
stanoviště na okolních vrších, která po obou stranách stezku doprovázela, např. vrch
Strážné, Stražisko, Vysoká Stráž apod.
Druhá část řešeného území - PC2 navazuje na asfaltovou část komunikace
vedoucí k areálu společnosti Kelečsko a.s.. Dále cesta pokračuje ještě asi 100 m
v původní trase jako travnatá polní cesta – přístup k zahrádkám a sadům.
V trase původní polní cesty, která je patrná již na mapách II. vojenského mapování a
v povinných císařských otiscích map stabilního katastru Moravy a Slezska – r. 1830
(viz přílohy v 5. kapitole), vzniklo několik úseků zarostlých nálety, ruderálním
porostem a skupinami dřevin (zřejmě zplanělých slivoní či třešní). Místy došlo
k posunu ploch orné půdy až do parcely cesty.
Charakter složení skupin stromů odpovídá založenému stromořadí slivoní,
které zarostlo výmladky slivoní a nálety dřevin. Původní stromořadí se vyskytuje
v podobě odumřelých
či odumírajících dřevin s ustupující korunou, uschlým
terminálem a destruktivním poškozením kemen. Na většině dřevin se vyskytuje
ohňovec ovocný (Phellinus pomaceus), který dokončuje rozklad dřeviny a činí ji
náchlkou k rozlomení či vývratu. Mladé dřeviny vzniklé z náletů či výmladků jsou
nezapěstované, přeštíhlené, s jednostrannou korunou či vykloněné z porostu. Porost
výmladků je jednopruhový bez možnosti uchycení jiných dřevin. Perspektivní dřeviny
vhodné k zapěstování či opravnému řezu byly vyznačeny ve výkrese 4B a jsou
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navrženy k ponechání a výchovnému či speciálnímu řezu – opravě chyb, plynoucích
ze zanedbání výchovného řezu.
V těchto zarostlých úsecích již není trasa polní cesty průjezdná a menší
pěšina vede přilehlými pozemky trvalého travního porostu (obchází zarostlá místa) či
krajem pole na soukromých pozemcích různých vlastníků.
V severní části řešeného území přiléhá polní cesta k extenzivnímu sadu. Její
trasa je zde zcela zarostlá a menší pěšinka je vyšlapána soukromým pozemkem
sadu.
SS7 při východní hranici parcely těsně navazuje na linii vzrostlých ovocných
dřevin extenzivního sadu – tyto budou ponechány (místy patrné původní oplocení
sadu).
Poslední část polní cesty je rozorána a začleněna do bloku orné půdy. Tato
polní cesta vede až k památníku kelečského pokladu a v historii pokračovala ještě
dál na vrch Strážný a na hranici katastru.
Poslední část řešeného území (označeno ve výkresu č. 2 žlutě – plochy
k řešení v následující etapě) není majetkově a provozně dořešeno a je v jednání
s majitelem pozemku a společností, která na pozemcích hospodaří.
Po vyjednání podmínek s majiteli pozemků a společností na pozemcích
hospodařících by v následující etapě došlo k návrhu výsadeb a přístupové polní
cesty k památníku kelečského pokladu, vytvoření cíle procházkové trasy, případně
doplnění naučné stezky či jiného prvku.

1.9 Biologický průzkum
Orientační biologický průzkum byl zpracován na základě terénních šetření
v období květen 2016.
Lokalita PC1 se nachází mezi rozsáhlými bloky orné půdy s biotopy silně
ovlivněnými antropogenní činností – X2 – Intenzivně obhospodařovaná pole.
Z plevelných druhů se nevyskytuje téměř nic, jen travnatá plochy cesty, u niž není
vytvořena ani příkop či mez pro uchycení těchto druhů.
Na lokalitě PC2 se nachází mozaika biotopů silně ovlivněných lidmi : X 13 –
Nelesní stromové výsadby mimo sídla ( zastoupení extenzivními sady a zarostlými
stromořadími) a X 12B – Nálety pionýrských dřevin, ostatní porosty (spontánně
vzniklé skupiny stromů a lesíky s podrostem převážně ruderálními a nitrofilními
druhy). Na okrajích řešeného území pronikají do území biotopy X2 – Intenzivně
obhospodařovaná pole a X5 – Intenzivně obhospodařované louky.
V podrostu dřevin zaznamenaných v inventarizačních tabulkách se na lokalitě
nachází bylinné patro s převažujícím výskytem kopřivy (Urtica dioca), pryskyřníku
(Ranunculus acris), kakostu (Geranium robertianum), bršlice (Aegopodium
podagraria), pampeliška (Taraxacum officinale), svízel (Galium aparine), vlaštovičník
(Chelidonium majus).
Pomístně se nachází kostival (Symphytum officinale), vrbina (Lysimachia
nummularia), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), popenec (Glechoma
hederacea), prvosenky (Primula veris), orsej (Ficaria verna), rozrazil rezekvítek
(Veronica chamaedrys), pomněnky (Myosotis ).
Fauna je zastoupena především běžnými druhy ptactva a hmyzu. Zvláště
chráněné druhy živočichů a rostlin nebyly zjištěny.
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1.10 Inventarizace zeleně
Inventarizace zeleně byla provedena v zájmovém území. Bylo provedeno
hodnocení skupin stromů a jednotlivých dřevin. Označení a číslování dřevin
v inventarizačních tabulkách odpovídají označení dřevin v mapách č. 3 a 4.
Podrobný popis použité metodiky inventarizace dřevin viz kapitola 1.7 Metodika
práce.
Inventarizační tabulky viz - Tabulková část .
Metodika práce
Vektorizace současného stavu a inventarizace zeleně byla provedena do
jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (zdroj Zlínský kraj). Jednotlivé
stromy nebyly zaměřeny a jejich umístění do mapy bylo provedeno dle terénních
průzkumů a následné kontroly umístění na ortofotomapě.
Pro hodnocení dřevin byla použita následující metodika vycházející z metodiky
používané na MZLU ZF Lednice a standardu SPPK A 01 001 Hodnocení stavu
stromů.
Metodika hodnocení dřevin :
1. TAXON
2. VÝŠKA STROMU – nejvyšší část koruny, měřeno pouze odhadem
3. ŠÍŘKA KORUNY – průměrná hodnota 2 na sebe kolmých měření, měřeno
pouze odhadem
4. VÝČETNÍ TLOUŠŤKA – tloušťka kmene ve výšce 1,3m nad zemí.
5. KATEGORIE PRŮMĚR KMENE NA ŘEZNÉ PLOŠE PAŘEZU - tloušťka
kmene na pařezu (cca 5 – 10 cm od země) v cm.
6. FYZIOLOGICKÉ STÁŘÍ – charakterizuje strom z hlediska jeho vývojové
ontogenetické fáze.
Stupnice : 1 – mladý strom ve fázi aklimatizace
2 – aklimatizovaný mladý strom
3 – dospívající strom
4- dospělý strom
5 – senescentní strom
7. VITALITA – charakterizuje jedince z pohledu dynamiky průběhu jeho
fyziologických funkcí. Do diagnostického pohledu se zahrnují ukazatel :
rozsah defoliace, změny velikosti a barvy asimilačních orgánů, významné
napadení asimilačních orgánů chorobami a škůdci, změny formy větvení
vrcholové části koruny, prosychání periferií koruny, dynamika reakce na
poškození,…
Stupnice : 1 – výborná až mírně snížená
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2 – zřetelně snížená (stagnace růstu, prosychání koruny na periferních
oblastech koruny)
3 – výrazně snížená (začínající ústup koruny, odumřelý vrchol koruny)
4 –zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá)
5- suchý strom
8. ZDRAVOTNÍ STAV – charakterizuje jedince z pohledu jeho mechanického
narušení či poškození. Do tohoto diagnostického pohledu jsou zahrnuty
zejména
- mechanické poškození, napadení dřevokaznými houbami,
xylofágním hmyzem, přítomnost silných suchých větví, přítomnost dutin a
výletových otvorů, přítomnost defektních a poškozených větvení.
Stupnice : 1 – zdravotní stav výborný až dobrý
2 – zhoršený (mechanické narušení významného charakteru)
3 – výrazně zhoršený (přítomnost poškození snižujících dožití
hodnoceného jedince)
4 – silně narušený (souběh defektů či přítomnost poškození
výrazně snižujících dožití hodnoceného jedince)
5 – rozpadající se / rozpadlý strom (akutní riziko rozpadu, případně
rozpadlý jedinec).
9. STABILITA – hodnotí úroveň rizika selhání stromu vývratem, zlomem kmene
nebo odlomením významné části koruny. Náplní je hodnocení rozsahu
zjištěných defektů. Riziko selhání stromu však mohou zásadním způsobem
zvýšit nepředvídatelné vnější vlivy (např. extrémní vítr, turbulentní proudění,
námraza,….)
Stupnice:1 – výborná až dobrá
2 – zhoršená (vyvíjející se významné defekty malého rozsahu bez
akutního vlivu na stabilitu hlavních nosných částí)
3 – výrazně zhoršená (přítomnost staticky významných defektů většího
rozsahu, často vyžadující stabilizační zásah)
4 – silně narušená (přítomnost staticky významných defektů většího
rozsahu či souběh defektů výrazně snižující stabilitu jedince, vyžadující
stabilizační zásah)
5 – havarijní strom (akutní riziko selhání bez možnosti řešení
stabilizačním zásahem).
10. PERSPEKTIVA – charakterizuje zjednodušeným způsobem předpokládanou
délku jeho existence na daném stanovišti, danou stavem a vhodností, přičemž
rozhodující je horší z parametrů.
Stupnice .: a- dlouhodobě perspektivní
b- krátkodobě perspektivní
c – neperspektivní
11. TECHNOLOGIE ZÁSAHU – typ řezu či pěstebního zásahu
Stromy:
S-RV– výchovný řez
S-RZ – zdravotní řez
S-RB - bezpečnostní řez
S - RL – lokální redukce
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S-OV – odstranění výmladků
S-RO – redukce obvodová
S-SSK – stabilizace sekundární koruny
S-RS – sesazovací řez
Ovocné stromy:
O-RV – výchovný řez ovocných stromů
O-RP – prosvětlovací – průklest
O-RO – řez opravný
O-RA – řez asanační – zdravotní
O-RZM - řez zmlazovací mírný
O-RZS – řez zmlazovací střední
O-RZH – řez zmlazovací hluboký
Kácení :
S-KV – kácení volné
S-KP – kácení postupné
U skupin dřevin:
SK-RV – řez výchovný (uveden počet)
SK-RB – bezpečnostní řez (uveden počet dřevin)
SK-KK – kompletní vykácení skupiny stromů (uveden počet)
SK-KS – vykácení pouze suchých a silně poškozených (uveden počet)
SK-PN – probírka / prořezávka s negativním výběrem (uveden počet)
SK-PP – probírka / prořezávka s pozitivním výběrem (uveden počet)
Ostatní typy zásahů budou popsány slovně.

1.11 Popis návrhu a zdůvodnění potřeby opatření
Polní cesta - PC1
Dle návrhu bude provedena výsadba krajinného prvku stromořadí
autochtonních druhů a založením 2m širokého pásu květnatého lučního trávníku na
ploše stávající orné půdy přiléhající k současné travnaté polní cestě. Stávající
travnatá cesta je funkční a v dobrém stavu – zůstane zachována a její úprava není
navržena, ani rozpočtována. Do pásu květnatého trávníku bude vysazeno jednořadé,
jednostranné stromořadí dřevin ve složení dle výkres č. 4A.
Na západě je stromořadí odsazeno 27m od okraje parcely a stávajícího
stromořadí jabloní.
U vodojemu kříží stromořadí trasu vodovodu – ochranné pásmo je dodrženo.
V severovýchodním ukončení polní cesty je vysazena oskeruše, v místě budoucího
napojení na protaženou polní cestu PC2.
Šířka parcely – cca 5m. 3m - stávající travnatá cesta bez úprav. 2m –
zatravnění a výsadba stromořadí ve sponu 10m ve vzdálenosti 1 m od okraje
parcely.
Výsadba stromořadí a rozšíření travnatého prostoru rozdělí rozlehlý blok orné
půdy (cca 890m šířka bloku, který bude výsadbou rozdělen zhruba v polovině). Linie
dřevin s podrostem lučního květnatého trávníku poskytne živočichům zdroj potravy,
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nektaru a úkrytové prostory pro drobné živočichy. Plocha pole bude doplněna o
krajinný prvek stromořadí z autochtonních druhů.
Polní cesta - PC2
Dle návrhu dojde k obnově polní cesty a vytvoření 3m široké travnaté cesty (u
prvku SS7 je trasa v šířce 1,5m – pro pěší). V trase cesty budou odstraněny nálety a
nárosty, odstraněn ruderální porost a místy bude zatravněna orná půda. Vytvoření
travnaté cesty bude doplněno o výsadby smíšeného stromořadí autochtonních a
stanovištně vhodných druhů. Na několika místech bude výsadba dřevin doplněna linií
keřů (autochtonních a stanovištně vhodných).
V jižní části polní cesty bude ponechána část skupin dřevin SS2, SS4 a SS5,
které se nachází na pozemcích soukromých vlastníků a některé perspektivní dřeviny
na hranici parcely budou ošetřeny výchovným a opravným řezem ovocných dřevin.
Zachované části stávacích skupin dřevin budou sloužit jako refugia pro živočichy
v době výsadeb nových vegetačních prvků a na počátku plnění jejich krajinotvorných
funkcí. V okolí obnovované travnaté cesty budou odstraněny nálety a ruderální
porost ze západní strany remízku.
Výsadby nového stromořadí v této části jsou navrženy jen v úseku, kde to
umožňují ochranná pásma stávajících inženýrských sítí.
Severně od SS5 bude ponechána rezerva pro dopravní stavbu – dle ÚP. Za
rezervou začne výsadba jednostranného, jednořadého stromořadí.
Travnatá polní cesta bude mírně zahnuta kolem stávající skupiny dřevin SS6,
která bude pročištěna od náletů a odstraněny suché dřeviny. Ve skupině SS6 byly
vybrány perspektivní dřeviny č. 12 – 15 (dle inventarizace Prunus domestica a
Crataegus monogyna) a budou ošetřeny výchovným řezem ovocných dřevin. Na
ponechané dřeviny ze skupiny SS6 opět navazují výsadby nového stromořadí na
západní straně parcely. U pročištěné skupiny SS6 se nachází místo s výhledny do
krajiny západním směrem – proto bylo toto místo v návrhu ponecháno bez keřového
podrostu. Dle platného územního plánu je z východní strany polní cesty navržen
lokání biokoridor. Po jeho realizaci dojde k posílení krajinotvorné funkce této linie a
výhledy do krajiny zůstanou zachovány. LBK 3 dále pokračuje východně podél
parcely polní cesty a v budoucnu bude tvořit navazující zeleň z východní strany polní
cesty.
Výsadby stromořadí jsou ukončeny u ochranného pásma zvláště vysokého
napětí (ZVN). V prostoru ochranného pásma je navrženo zatravnění orné půdy
květnatým trávníkem a vytvoření jednořadé linie keřů, vytvoření travnaté cesty. Linie
keřů přechází do okraje skupiny SS7.
Poslední část řešeného území této polní cesty prochází hustým porostem
náletů, kde je patrné terénní zaříznutí původní úvozové cesty. Cesta bude vytvořena
při východní hranici parcely a v této části řešeného území bude šířka polní cesty jen
1,5m a využívána pro pěší procházky. Západním směrem se od cesty zvedá mez
s porostem původních přestárlých ovocných dřevin s nálety. Nad mezí se nachází
velké bloky orné půdy. Porost na mezi bude prosvětlen a přočištěn od náletů.
V stávajícím porostu byly označeny perspektivní dřeviny, převážně na okrajích
porostu, které nemají jednostrannou a přeštíhlenou korunu, jejich zdravotní stav je
dobrý a jsou perspektivní. Ve výkrese č. 4B jsou označeny čísly 16 – 32. U těchto
dřevin bude proveden zdravotní či východný řez.
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V trase stezky vedoucí okrajem SS7 bude nutné odstranit několik dřevin (Prunus sp.)
pro podporu prostupnosti krajiny. Vzrostlé dřeviny a hodnotné keře na přiléhající
mezi zůstanou zachovány. V místech uvolněných po odstranění náletu budou
dosazeny dřeviny (umístění dřevin ve výkrese 4B je orientační a bude upraveno dle
odstraněných náletů a vzniklých mezer). Doplněním dřevin dojde k obohacení
druhového složení dřevin na mezi, doplnění nabídky potravy a nektaru z těchto
dřevin. V ochranném pásmu ZVN nesmí být dřeviny vysazovány a okraj skupiny
bude doplněn o výsadbu keřů.
Na několika místech je vyžadováno doplnění a uhutnění zeminy na plochu
zakládané travnaté cesty a plochy zakládaného lučního kvetoucího trávníku
(vyznačeno ve výkresu č. 4B).
Stromořadí bude vícedruhové vysazené ve sponu 9m, ve skupině SS7 bude
výsadba přizpůsobena dle možností po odstranění náletů.

1.12 Posouzení možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření
Při realizaci v lokalitě polní cesty 1 – PC1 nedojde při výsadbě ke zhoršení
podmínek, protože v omezeném prostoru se nenachází krajinný prvek či přírodní
stanoviště živočichů. Stávající travnatá cesta bude zachována a nebude upravována.
Realizací dojde k posílení přirozené funkce krajiny doplněním krajinného
prvku stromořadí s podrostem květnatého travnatého lemu. Opatření zlepšuje stav
nelesních bitopů a má pozitivní vliv na řadu druhů rostlin i živočichů.
Při realizaci v lokalitě polní cesty 2 – PC2 dojde pročištění skupin dřevin
od náletů (zejména jednopruhových 90-100% porostů Prunus sp.) a doplnění
krajinného prvku stromořadí a keřů do krajiny. Odumřelé dřeviny budou nahrazeny
novými výsadbami geograficky původních dřevin. Jejich výsadbou dojde
k výraznému rozrůznění druhové skladby dřevin v této části krajiny. V době realizace,
uchycení výsadeb a jejich rozvoji by mohlo dojít k snížení úkrytových možností
drobné zvěře a živočichů. V bezprostřední blízkosti se však nachází dostatečný
počet lokalit se stávajícím porostem dřevin a keřů, kde je úkryt a hnízdní možnosti
zvěře a ptactva zajištěn. Tyto lokality jsou patrné ve výkrese č. 2 - ponechána část
skupin dřevin SS2, SS4, SS5 a SS7, které zůstanou na stanovišti jako remíz. Na tyto
segmenty v krajině navazují extenzivní sady a zarostlé polní cesty, které nabízí
úkrytové a potravní možnosti v návaznosti na řešené území. Tyto lokality jsou po
délce polní cesty PC2 rovnoměrně rozmístěny.
Realizací dojde k posílení přirozené funkce krajiny obnovou krajinného prvku
stromořadí a vytvořením květnatého travnatého lemu stromořadí s doplněním
liniových výsadeb keřů. Opatření zlepšuje stav nelesních bitopů a propojení několika
stávajících skuin stromů má pozitivní vliv na řadu druhů rostlin i živočichů. Propojení
několika stávajících skupinek stromů zajistí prostupnost krajiny mnoha druhům
živočichů a nabídne jim nové úkrytové a potravní možnosti.

1.13 Návaznost na jiná opatření
Polní cesta PC1 a PC2 nenavazují na sebe. Poslední část polní cesty PC2 je
rozorána a začleněna do bloku orné půdy. Tato polní cesta vede až k památníku
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kelečského pokladu a v historii pokračovala ještě dál na vrch Strážný a na hranici
katastru (viz příloha v 5. kapitole).
Poslední část řešeného území (označeno ve výkresu č. 2 žlutě – plochy
k řešení v následující etapě) není majetkově a provozně dořešeno a je v jednání
s majitelem pozemku a společností, která na pozemcích hospodaří.
Po vyjednání podmínek s majiteli pozemků a společností na pozemcích
hospodařících by v následující etapě došlo k návrhu výsadeb a přístupové polní
cesty k památníku kelečského pokladu, vytvoření cíle procházkové trasy, případně
doplnění naučné stezky či jiného prvku. Tyto plochy by byly osázeny a předpokládá
se vybudování květnaté louky s rozptýlenou výsadbou dřevin či skupinkami stromů a
lemu keřových výsadeb s doplněním návštěvnického mobiliáře. Došlo by tak
k provázání obou polních cest a zpřístupnění okolí památníku kelečského pokladu.
Tím také k zatraktivnění historicky významné lokality jantarové stezky a místa
dálkových výhledů do krajiny. Výsadbou geograficky původních dřevin by došlo
k podpoře druhové diverzity a založení dalšího krajinného prvku a propojení prvků
navržených v této etapě do jednoho celku. Provázání krajinných prvků významně
přispěje k rozdělení velkých bloků orné půdy a prostupnosti krajiny pro živočichy.
Zrealizováním LBC 3 navrženém v platném územním plánu by došlo
k posílení všech krajinotvorných funkcí stromořadí navržených v tomto projektu.
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2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
2.1 Technologie založení a údržby vegetačních prvků
Veškeré technologické postupy při výsadbových pracích a při výchovné péči
o založené výsadby se budou provádět v souladu s následujícími normami:
 ČSN DIN 18 915 Sadovnictví a krajinářství, Práce s půdou (83 90 11)
 ČSN DIN 18 916 Sadovnictví a krajinářství, Výsadby rostlin (83 90 21)
 ČSN DIN 18 917 Sadovnictví a krajinářství, Zakládání trávníků (83 90 31)
 ČSN DIN 18 918 Sadovnictví a krajinářství, Technicko biologická
zabezpečovací zařízení (83 9041)
 ČSN DIN 18 919 Sadovnictví a krajinářství, Rozvojová a udržovací péče o
rostliny (83 90 51)
 ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch
pro vegetaci při stavebních činnostech (83 90 61)
 ČSN DIN 464902 – 1, FLL z 05/2001 – Výpěstky okrasných dřevin.

Přehled navrhovaných úprav
2.1.1 Příprava stanoviště
Při konkrétním řešení nutno brát v úvahu existující i navrhovanou technickou
infrastrukturu, jakož i odborná stanoviska vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí.
Před začátkem zemních prací je nutné vytyčit veškeré inženýrské sítě v dotčených
pozemcích. Zásahy do ochranných pásem inženýrských sítí je nutné projednat se
správci sítí a případné výsadby v jejich blízkém okolí dodržet pokyny správce (např.
přidání protikořenící folie, ruční provedení prací, …).
Odstranění keřů a stromů.
Před výsadbou budou odstraněny suché a neperspektivní dřeviny, které jsou
provozně nebezpečné (podrobněji viz 3.1 Tabulková část – Inventarizace dřevin).
Frézování pařezů není rozpočtováno. Při odstraňování bude proveden nátěr pařízku
herbicidem. Pařízky v trase obnovované travnaté cesty budou převrstveny zeminou o
tloušťce 5 - 10 cm.

Kácení vzrostlých stromů a keřů dle kategorie - volné*

průměr kmene na řezné ploše pařezu
11 - 20 cm
21 - 30 cm

ks
35,00
35,00
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31 - 40 cm

10,00
3,00
4,00
1,00

41 - 50 cm
51 - 60 cm
91 - 100 cm

Likvidace vzniklého klestu
m
Štěpkování, kompostování (brán objem klestu před štěpkováním)

3

90,00

Pozn.: Množství klestu odhad dle množství kácených dřevin.

Odstranění ruderálu, stařiny*
m²
odstranění ruderálního porostu, stařiny **
*odstranění porostu, vytvoření hromad, likvidace hmoty, bez
odstranění pařezů

347,00

Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu *

ha

odstranění náletu nad 1 m výšky do 10 cm průměru kmene na
řezné ploše pařezu **

0,20

plocha = plocha zásahu = obvod podle průmětu okrajů korun
odstraňované dřeviny/skupiny dřeviny
* skácení, vytahání a uložení na hromadu do 30 m, nátěr pařízků
herbicidem, likvidace klestu

Ošetření stávajících stromů je děleno do několika kategorií podle typu
dřeviny, na které je ošetření prováděno.
Výchovný řez bude proveden u stávajících mladých dřevin. Tento řez je důležitý
pro další správný vývoj koruny a předcházení kodominantních větvení kosterních
větví,… Čím více péče věnujeme výchovnému řezu mladých stromů, tím méně je
třeba o ně pečovat ve vzrostlém stavu. Předpokládá se ošetření stromů
certifikovanými arboristy.

výchovný řez - výška

ks

stromy od 4 m do 6 m

2,00
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zdravotní řez* - plocha stromu

ks

< 50 m²

4,00

Řezy ovocných dřevin

ks

Řez ovocných dřevin výchovný 6-10 rok po výsadbě *

60,00

Řez speciální (oprava výrazných nedostatků ve vývoji mladé
dřeviny, nutný opakovaný zásah) **

15,00

* Pozn.: Počet 20 ks x 3 roky

**Pozn.: Počet 5 ks x 3 roky
Řezy udržovací u ovocných dřevin* (kombinace řezů
zdravotního, průklestu, odstraňování vlků a výhonů podnože dle
potřeby stromu)

ks

plocha stromu: < 50 m²

4,00

plocha stromu: 51 - 100 m²

1,00

Příprava půdy s modelací
Po odstranění dřevin a náletů dojde k modelaci ploch, na kterých bude
zakládán trávník. U této položky se jedná o plochy navržené k zatravnění – mimo
plochu navržené travnaté cesty, která je rozpočtována zvlášť.
V lokalitě, kde se nachází stávající trávník bude ponechán a nebude
upravován.

Příprava půdy s modelací*
m²
Příprava půdy pro sadovnické úpravy vč. terénních úprav,
modelace terénu
Pozn.: Chemické odplevelení, úprava terénu, rozrušení půdy,
obdělání půdy, urovnání povrchu, doplnění ornice na nově
zatravněných plochách (mimo travnatou cestu) - dle výkresu č. 4A
a 4B
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Ohumusování – doplnění zeminy
Ohumusování je navrženo pro plochu nově zakládaného trávníku v místech,
kde budou dřeviny a nálety odstraňovány. Na plochách, kde došlo k odstraňování
dřevin a náletů bude doplněna vrstva zahradní zeminy tříděné (nebo ornice) před
výsadbou trávníku. Před ohumusováním bude seříznut pařízek co nejníže a ošetřena
herbicidem nebo budou pařezy v trase polní cesty frézovány (tato varianta není
rozpočtována).
Doplnění zeminy
m3

Zemina zahradní tříděná (trávníková) nebo zahradnický substrát

51,80

Pozn.: na plochu zakládaného trávníku mimo trasu travnaté polní cesty
PC2 (dle výkresu č. 4B) v tloušťce 5 cm.

Založení trávníku*
m²
založení trávníku na půdě připravené sadovnickým způsobem

1320,00

*osetí, hnojení, zavláčení, zaválcování křížem, zálivku, 1. seč se
sběrem, odvoz a likvidace posečené hmoty, osivo, hnojiva a další
materiály

2.1.2 Výsadba zeleně
Po přípravě území, odplevelení a ohumusování ploch bude vysazena zeleň dle
návrhu (viz výkres č. 4A a 4B). Dle návrhu budou vysazovány stromy OK 4/8
rozvětvený. Některé druhy prostokořenné a některé s balem (dřeviny vyžadující
přesazení s balem).
Velikosti jednotlivých navržených dřevin viz tabulka v části 3.2 Výkaz výměr a
3.3. Rozpočet. Všechny dřeviny budou opatřeny plastovou chráničkou kmene,
kotveny třemi kůly a doplněny o ochranu kmene pletivem připevněným na kotvící
kůly.. Následně bude založen trávník výsevem na předem ohumusované plochy.

Druhy výsadeb*

ks

Výsadba stromu, prostokořenný, ok 4 - 8 cm

54,00

Výsadba stromu s balem, ok 4 - 8 cm (ovocný strom - s balem;
Listnaté (nad 120 cm) OK 4-8 cm; rozvětvený;

21,00

* vytyčení výsadeb, vykopání jamky, přesun hmot pro účely výsadby, výsadba, kotvení, ochrana,
zálivka, hnojení, materiál pro výsadbu ( kotvení, ochrana, mulč)
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Výpěstky

ks
Listnatý (nad 120 cm) OK 4-8 cm; rozvětvený, prostokořenný

Pyrus pyraster

27

Sorbus aucuparia

16

Tilia cordata

8

Prunus avium

3

Listnatý (nad 120 cm) OK 4-8 cm; rozvětvený, s balem

Sorbus torminalis

9

Crataegus monogyna

10

Sorbus domestica

2
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2.1.3 Technologie založení a údržby vegetačních prvků
Specifikace a členění vegetačních prvků
1. Výsadba stromů
2. Výsadba keřů
3. Založení trávníku
2.1.3.1 Výsadba stromů
Označení místa výsadby stromu
Vyhloubení výsadbové jámy bez výměny zeminy
 velikost 3krát širší a 2krát hlubší než je velikost kořenového balu
 jámu vyplnit do 1/2 vodou, nechat vstřebat
 zásobní hnojení (odpovídající množství hnojiva s postupným uvolňováním)
 do spodní části bude nasypána kyprá zemina, která by neměla obsahovat
organické zbytky
Výsadba dřeviny
 výsadba dřeviny OK 4/8 s balem nebo OK 4/8 bez balu.
 kotvení stromu dvěma dřevěnými kůly a doplněn o tubus, jako ochrana proti
okusu
 před zasypáním dřeviny se zatlučou kotvící kůly a to tak, aby nebyl poškozen
kořenový systém, a následně se dřevina zasype ornicí
Po výsadbě
 provedení zpětného řezu dle charakteru dřeviny (podpořit terminál a kosterní
větve, nasazení korunky, atd.)
 obalení kmene jutou (proti odpařování)
 vytvoření stromové mísy kolem stromu o průměru výsadbové jámy (zalévání)
 mulčování drcenou borkou - 8-10 cm
První rok po výsadbě
 kypření půdy
 odstraňování plevele
Další léta
 odstraňování poškozených částí,
 u ovocných druhů pravidelný výchovný řez
2.1.3.2 Výsadba keřů
Výsadba keřových skupin je navržena jako nová výsadba geograficky původních a
stanovištně vhodných keřů v plochách dle výkresů č. 4B). Výsadba keřů je chráněna
oplocenou z lesnického pletiva. V jedné z oplocenek je chráněno i 6 ks dřevin ( u
těchto pak není navržena ochrana pletivem individuální.
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Obecné zásady výsadby keřů:
- rozměr výsadbových jamek: šířka 1,5 násobek průměru kořenového balu nebo
kořenového systému. Opadavé keře se sázejí o 5 cm hlouběji, než byly na původním
stanovišti (ve školce).
Řez před výsadbou:
- poškozené a zaschlé kořeny seřežeme až do zdravého dřeva; korunka se seřezává
pouze v jarním období, ne na podzim (v zimě by namrzly pupeny). Na podzim se
před výsadbou seřezávají pouze velké větve, které vadí při manipulaci. Řez korunky
musí být hluboký, aby se vytvořil pevný základ větví a terminálního výhonu. Rostliny
s balem se téměř vůbec neseřezávají (zachování velikostního poměru větví a
kořenového systému při výsadbě).
Označení plochy určené pro skupinu keřů či trvalek
Vyhloubení výsadbové jamky
 velikost 3krát širší a 2krát hlubší než je velikost kontejneru
 jámu vyplnit do 1/2 vodou, nechat vstřebat
Výsadba
 nejlépe III.-V. nebo VIII.-IX. (kontejnerované sazenice je možné vysazovat
během celé vegetační doby)
 odstranění suchých a poškozených kořenů
 výsadba do jamek bez výměny půdy, v blízkosti silnice do živých plotů
výsadba bez výměny půdy
 ke každé rostlině dodat hnojivo
 důkladně zalít
 po vysázení je vhodné půdu mezi rostlinami pokrýt asi 10 cm vrstvou drcené
borky (zabraňuje vysychání půdy a omezuje klíčení plevelů).

2.1.3.3 Založení trávníku
Označení plochy určené pro trávník
 vytyčení plochy lučního kvetoucího trávníku (na mezích) a hřišťového
trávníku (v trase polní cesty).
Důkladné zpracování půdy

provedena příprava stanoviště a ohumusování (viz popis výše)
Založení trávníku výsevem
 1,0 kg osiva travní směsi /100m2
 termín 15.4. - 15. 5. nebo 15.8. - 15.9.
 pro rovnoměrné osetí je lépe smíchat osivo travní směsi se stejným
množstvím suchého písku nebo pilin
 uválcování trávníku válcem o hmotnosti asi 50 kg
 pokud je sucho, je nutné zavlažovat - půda nesmí vyschnout, nesmí
vzniknout půdní škraloup
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14 dní po výsevu, než osivo vzklíčí, se doporučuje pravidelné každodenní
kropení
Kosení, odplevelování
 první kosení - v době, kdy je průměrná výška porostu 10 cm, kosí se na 5 6 cm, šetrně, ostře nabroušené ostří žacího nářadí
 celou plochu uválet
 jednoleté plevele kosením trávníku ustoupí
 aplikovat nejlépe v červnu, jedině za suchého počasí!
 po aplikaci herbicidu je nutné alespoň týden nekosit
 další kosení - je vhodné udržovat výšku 4 cm, tzn. přibližně 1  týdně kosit
 kosit od 2. poloviny dubna do poloviny října
 pokosenou trávou odstranit
Zavlažování
 dvakrát týdně (v době extrémního sucha denně), množství vody závisí na
typu půdy na daném stanovišti
2.1.4 Následná péče o výsadby
Součástí dodávky realizace by měla být následná rozvojová péče po dobu 3
let od založení.
Její součástí by mělo být: odplevelování, zálivka (v případě potřeby),
odstraňování odumřelých částí rostlin, likvidace škůdců (v případě potřeby) a
náhrada odumřelých rostlin, řez podle potřeby.

Rozvojová péče o výsadby se zálivkou

ks/rok

jednotlivé stromy - 1.rok

75,00
146 m2

Skupiny keřů – 1. rok

75,00

jednotlivé stromy - 2. rok

146 m2

Skupiny keřů – 2. rok

75,00

jednotlivé stromy - 3. rok

146 m2

Skupiny keřů – 3. rok
* zálivka včetně dopravy vody, běžně 6x ročně, výchovný řez,
kontrola, doplnění nebo odstranění kotvících a ochranných prvků,
hnojení, kypření výsadbové mísy, odplevelování, ochrana proti
chorobám
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2.2 Typy výpěstků



Listnaté stromy – obvod kmene ve výšce 1 m nad kořenovým krčkem 4/8 cm,
prostokořenné nebo s balem
Výsadba keřů – v. 40-60, bal

2.3 Následná údržba
Rozvojová péče (1. – 3 rok po výsadbě) je zajištěna zhotovitelem (mimo
travnaté plochy). Dojdeli k úhynu je nutné nahradit jedince stejným taxonem
v předepsané velikosti.
U nově vysazených dřevin a keřů je nutné v témže roce zajistit zejména
zálivku – v následujícj letech potřeba zálivky klesá. Při výsadbě se provádí výchovný
řez dřevin a případné znovuuvázání řevin. Po dvou letech se odstraní rákosový obal
kmene. Nejpozději po 5 letech nebo po jejich stabilizaci dojde k odstranění kotvení
dřevin.
Následná údržba dřevin spočívá v provádění východných řezů (zejména
odstraňování odumřelých či poškozených výhonů a výhonů kodominancích) a
odstraňování výmladků na kmeni. Zapěstování koruny se provádí v době asi 10 – 15
let po výsadbě. V provních letech zálivka, odplevelování výsadbové mísy, zálivce,
případné odstraňován výmladků, v případě výskytu chorob a škůdců zajistit jejich
potlačení či prevenci.
Následná údržba keřových výsadeb spočívá v odplevelování ploch, zálivce,
případnému odstranění poškozených výhonů a po zapojení případné zmlazení keřů.
V době rozvojové péče budou keře chráněny oplocenou ploti okusu zvěří.
Následná údržba květnatého lučního trávníku – lemů spočívá ve dvou sečích
ročně – aby byla zajištěna možnost kvetení požadovaných druhů bylin. Travní hmota
bude vyhrabána a odstraněna, případně je možné podsetí trávníku. Trasa polní
cesty je navržena z hřibového trávníku a je určena pro pocházení a zátěž občasným
pojezdem. Trasa polní cesty bude sečena 5 – 6 x ročně (navýšení počtu sečí del
průběhu počasí daného roku).

2.4 Závěrečná doporučení
Hlavním předpokladem úspěšné realizace navržených vegetačních úprav je
volba kvalitního biologického materiálu, řádné založení výsadeb a zejména smluvní
zajištění dokončovací péče. Samozřejmostí by mělo být také zajištění následné péče
udržovací.
Výsadby podpoří prostupnost krajiny, vytvoří zajímavou vycházkovou trasu
k památníku kelečského pokladu a podpoří krajinu doplněním liniových prvků v silně
zemědělské krajině. Projekt je zaměřen na posílení ekologické stability krajiny –
vytvářením nových a propojením stávajících krajinných prvků.
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Realizací dojde k zvýšení stability ekosystémů. Projekt naplňuje cíle podpory a
jeho přínos k naplnění cílů podpory nejsou zanedbatelné.
Výsledkem projektu je zvýšení počtu a plochy založených a obnovených
krajinných prvků a zvýšení prostupnosti krajiny. Doplněním druhů dojde k zvýšení
druhové diverzity krajinných prvků a pak zpestření potravní i úkratové nabídky pro
mnohu živočišných druhů.
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3. TABULKOVÁ ČÁST
3.1 Inventarizace dřevin
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Inventarizace dřevin

Zdravotní stav

Stabilita

Perspektiva

Technologie zásahu

7
6
6
3
2
5
4
3
3
2,5
9
7
4,5
4
4,5
7
4
4,5
4
5,5
7
5
6,5
4
5,5
4,5
4
5

7
4
4
2,5
0,5
4
3
3
3
2
8
5
5
4
4
5,5
3
2
2,5
3
5
4
5
3
5
3
3
4

18
13
13
11
18
8
14
11
10
43
20
12
11
18
23
12
11
12
22
23
21
22
12
28
11
10
19

10 - 20
10 - 20
10 - 20
10 - 20
10 - 20
10 - 20
10 - 20
10 - 20
10 - 20
40 - 50
10-20
10-20
10-20
10-20
20 - 30
10-20
10-20
10-20
20-30
20-30
20-30
40-50
10-20
20-30
10-20
10-20
10-20

3
2
2
2
1
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
4
2
2
2
3
4
3
4
2
3
2
2
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
b
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

S-RV
S-RV
O-RV
O-RV
O-RV
O-RV
O-RV
O-RV
O-RV
O - RO
S-RZ
O-RV
O-RV
O-RV
S-RZ
O-RV
O-RV
O-RV
O-RV
S-RZ
O - RO
S-RZ
O-RV
O - RO
O-RV
O-RV
O-RV

Poznámka

Vitalita

SS7

Fyziologické stáří

SS6

Kategorie průměru kmene na řezné ploše
pařezů (v cm)

SS2

Výčetní tloušťka (cm) v 1,3 m

SS1

Prunus mahaleb
Tilia cordata
Tilia cordata
Juglans regia
Prunus domestica
Prunus domestica
Prunus domestica
Prunus domestica
Prunus domestica
Prunus domestica
Prunus avium
Crataegus monogyna
Prunus domestica
Prunus domestica
Prunus domestica
Crataegus monogyna
Prunus domestica
Prunus domestica
Prunus domestica
Prunus domestica
Crataegus monogyna
Prunus domestica
Crataegus monogyna
Prunus domestica
Prunus domestica
Prunus domestica
Prunus domestica
Prunus domestica

Výčetní tloušťka (cm) v 1,3 m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Šířka koruny (m)

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Výška dřeviny (m)

Označní v
mapě a číslo
stromu

tlakové větvení - upravit řezem
suché větve

Kategorie průměru kmene na řezné ploše
pařezů (v cm)

Fyziologické stáří

Vitalita

Zdravotní stav

Stabilita

Perspektiva

Technologie zásahu

6
3,5
6
5,5

5
3
5
4

36
17
20 + 18
16 + 15

30-40
10-20
30-40
10-20

4
3
3
3

2
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

a
a
a
a

O - RO
O-RV
O - RO
O-RV

Poznámka

Výčetní tloušťka (cm) v 1,3 m

Malus domestica
Prunus domestica
Prunus domestica, Prunus avium
Prunus domestica

Výčetní tloušťka (cm) v 1,3 m

29
30
31
32

Šířka koruny (m)

S
S
S
S

SS7

Výška dřeviny (m)

Označní v
mapě a číslo
stromu

suché větve
srůst kmenů

Inventarizace skupin stromů

Rozsah výčetních
tlouštěk (cm)

Výška porostu (m)

Charakteristika porostu

Navržená opatření a cílový stav skupiny

10 - 25

Dospělí jedinci ve skupině s mnohdy
poškozenými korunami silnými řezy.
Někteří jedinci naklonění či vysazeni v
hustém sponu.

Prosvětlení skupiny. Odstranění dřevin s korunami
silně poškozenými řezem (bez terminálu)

Více než polovina skupiny se nachází mimo řešené
území a bude ponechána jako stávající remíz. V
západní část skupiny budou odstraněny nálety a
přestárlé a neperspektivní dřeviny. Uvolněním dojde
k vytvoření potřebného prostoru pro perspektivní
dřeviny, které budou ošetřeny zdravotním a
východným řezem.

1

Prunus domestica 100%

SS

2

Prunus domestica 90%,
Prunus avium 10%,
Crataegus monogyna +,
Rubus caesium + ,
Rosa canina +

86

9

6 - 10

10 - 45

Skupina dřevin s převahou slivoní
náletového původu s jednou mohutnou
třešní s dobrém zdravotním stavu. Ve
skupině se nachází zcela suché dřeviny.
Většina dřevin v náklonu či s
jednostrannou korunou. V podrostu s
nálety slivoní, hlohu,...

SS

3

Prunus domestica 100%

83

6

7

10 - 30

Skupina přestárlých náletových dřevin či
neudržovaných výsadeb s obrostem
náletů.

Odstranění náletů a založení květnatého lučního
trávníku. Dosazením dřevin geograficky původních
podpora druhové diverzity stromového patra.

Dospívající nálety slivoní se suchým
torzem, v podrostu svída a bez.

Odstranění náletů v trase obnovované travnaté cesty
- pro zajištění prostupnosti krajiny. Ponechání
perspektivních náletů na východním okraji skupiny
na soukromých pozemcích nebo na hranici pozemků
(doporučeno zapěstovat výchovným řezem - mimo
dotaci).

SS

SS

4

Prunus domestica 100%,
Cornus sanguinea + ,
Sambucus nigra +

104

Počet jedinců (ks)

Plocha porostu (m2)

Číslo

Vegetační prvek

Druhové složení (%)

126

12

14

6

7

10 - 30

SS

SS

5

Prunus domestica 80%,
Prunus avium20%,

6

Prunus domestica 95%,
Crataegus monogyna 5%,
Cornus sanguinea + ,
Rosa canina +,
Sambucus nigra +

7

Prunus domestica 85%,
Crataegus monogyna 10%,
Prunus avium 5%,
Cornus sanguinea +,
Sambucus nigra +,
Malus domestica +,
Ligustrum vulgare +,
Rosa canina +

366

224

1197

11

5

Rozsah výčetních
tlouštěk (cm)

Výška porostu (m)

Počet jedinců (ks)

Plocha porostu (m2)

Číslo

Vegetační prvek
SS

Druhové složení (%)

10 - 20

Charakteristika porostu

Navržená opatření a cílový stav skupiny

Odstranění náletů v trase obnovované travnaté cesty
- pro zajištění prostupnosti krajiny. Ponechání
Dospívající nálety dřevin roztroušené po
perspektivních náletů na východním okraji skupiny
ruderalizované ploše.
na soukromých pozemcích (doporučeno zapěstovat
výchovným řezem - mimo dotaci).

21

Dospívající nálety s jednostrannými
korunymi, kmeny vykloněnými do stran,
Odstranění přestárlých a náletových dřevin
rozpraskanými kmeny podélně nebo v
neperspektivních a proschlých. Ponechání 5 ks
kosterním větvení, s výskytem ohňovce
perspektivních dřevin - Prunus domestica a
5 - 11 10 - 100
ovocného (Phellinus pomaceus) a
Crataegus monogyna, které budou ošetřeny
uschlými termínály. Dřeviny
zdravotním a výchovným řezem. Doplnění výsadeb
neperspektivní, provozně nebezpečné s stromořadí - vznik vícedruhového stromového patra hrozícícm vývratem či rozlomením. Časté
podpora biodiverzity.
srůsty 2 - 3 kmenů.

169

Odstranění náletových dřevin. V trase zúžené polní
Zarostlá úvozová polní cesta nálety
cesty odstranění dřevin bránících průchodu. Dřeviny
slivoní, hlohy. Dřeviny vykloněné,
perspektivní zapěstovat řezem a doplnit o nové
jednostranné koruny, přeštíhlené tvary
výsadby různých geograficky původních a
korun. Výskyt přestárlých jedinců s
stanovištně vhodných druhů dřevin, které obohatí
proschlými korunymi, uschlými terminály.
druhé složení dřevin - podpoří biodiverzitu.

3 - 12

10 - 60

Kácené dřeviny

SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS

Rozsah výčetních
tlouštěk (cm)

2
3
4
5
6
7

Počet jedinců
přesahující obvod
kmene 80 cm povolení ke kácení
(ks)

Číslo

SS
SS
SS
SS
SS
SS

Druhové složení (%)

Počet jedinců (ks)

Vegetační prvek

Rozsah kácení v skupinách stromů

10-20
10-20
10-20
10-20
10-20
10-20

Počet celkem

2
2
5
9
2
15
35

20-30
20-30
20-30
20-30
20-30

Počet celkem

2
4
2
7
20
35

2
4
4

30-40
30-40
30-40

Počet celkem

2
4
4
10

1
2

40-50
40-50

Počet celkem

1
2
3

2
2

50-60
50-60

Počet celkem

2
2
4
1
1

1

90-100

Počet celkem

1
3
4
6
7
2
6
7
6
7
6
7
6

3

Plocha porostu (m2)

Výška porostu (m)

SS

1

Prunus domestica 100%

104

6

SS

2

Prunus domestica 90%,
Prunus avium 10%,
Crataegus monogyna +,
Rubus caesium + ,
Rosa canina +

86

6 - 10

SS

3

Prunus domestica 100%

83

SS

4

Prunus domestica 100%,
Cornus sanguinea + ,
Sambucus nigra +

SS

5

SS

SS

Počet jedinců (ks)

Číslo

Druhové složení (%)

Rozsah výčetních
tlouštěk (cm)

Vegetační prvek

Navržená opatření ve skupinách stromů

Počet ponechaných jedinců

Doplnění či náhradní výsadby

10 - 25

12

10

NE - ochranné pásma sítí

10 - 45

9

5 + vhodné keře mimo trasu cesty +
navazující remíz

NE - ochranné pásma sítí

7

10 - 30

6

2 + navazující sad a remíz

NE - ochranné pásma sítí

126

7

10 - 30

14

7 + vhodné keře mimo trasu cesty +
navazující remíz

ANO - vícedruhová linie dřevin

Prunus domestica 80%,
Prunus avium20%,

366

5

10 - 20

11

2 + vhodné keře mimo trasu cesty +
navazující remíz

ANO - vícedruhová linie dřevin

6

Prunus domestica 95%,
Crataegus monogyna 5%,
Cornus sanguinea + ,
Rosa canina +,
Sambucus nigra +

224

5 - 11

10 - 100

21

4 + keře mimo trasu cesty

ANO - vícedruhová linie dřevin

7

Prunus domestica 85%,
Crataegus monogyna 10%,
Prunus avium 5%,
Cornus sanguinea +,
Sambucus nigra +,
Malus domestica +,
Ligustrum vulgare +,
Rosa canina +

1197

3 - 12

10 - 60

169

126 + vhodné keře mimo trasu
cesty + navazující extenzivní sad

ANO - vícedruhová linie dřevin
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1.1 Příprava stanoviště
1.1.1 - Odstranění nevhodných dřevin
1.1.2 - Odstranění ruderálního porostu
1.1.3 - Odstranění stromů
1.1.4 - Likvidace vzniklého klestu
1.1.5 - Příprava půdy s modelací
1.1.6 - Zemina
1.1.7 - Doprava zeminy vč. naložení a složení
1.2 Ošetření stávajích dřevin
1.2.1 - Ošetření stávajících dřevin
1.2.2 - Likvidace vzniklého klestu
1.3 Výsadba - práce a pomocný materiál
1.3.1 - Výsadba stromů s balem
1.3.2 - Výsadba stromu bez balu
1.3.4 - Výsadba keřů
1.3.5 - Založení trávníku včetně osiva

mimo mráz

do narašení

mimo mráz

do narašení

mimo mráz

1.4 Úprava travnaté polní cesty
1.4.1 - Příprava půdy
1.4.2 - Zemina
1.4.3 - Doprava zeminy vč. naložení a složení
1.4.4 - Založení trávníku včetně osiva
termín doporučený

mimo vedra

15.3. -

15.4. -

- 15.5.

15.3. -

15.4. -

- 15.5.

termín možný
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1.1 Příprava stanoviště
1.2 Ošetření stávajích dřevin
1.3 Výsadba - práce a pomocný materiál
1.4 Úprava travnaté polní cesty
1.5 Následná péče
1.5.1 - Následná péče 1. rok po výsadbě
1.5.2 - Následná péče 2. rok po výsadbě
1.5.3 - Následná péče 3. rok po výsadbě

20
21

20
20

20
19

20
18

20
17
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3.2 Výkaz výměr (volně vložený)
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Výkaz výměr
1. Sadové úpravy
1.1 Příprava stanoviště
1.1.1 - Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu
1.1.2 - Odstranění ruderálního porostu
1.1.3 - Odstranění stromů (nezpůsobilé výdaje)
1.1.4.1 - Likvidace vzniklého klestu z nevhodných dřevin
1.1.4.2 - Likvidace vzniklého klestu z odstraňovaných stromů (nezp.v.)
1.1.5 - Příprava půdy s modelací
1.1.6 - Zemina
1.1.7 - Doprava zeminy vč. naložení a složení (nezpůsobilý výdaj)

Cena

0,2
347

ha
m2

1320

m2

1.2 Ošetření stávajích dřevin
1.2.1 - Ošetření stávajících dřevin
1.2.2 - Likvidace vzniklého klestu
1.3 Výsadba - práce a pomocný materiál
1.3.1 - Výsadba stromů s balem
Dřeviny - materiál
1.3.2 - Výsadba stromu bez balu
Dřeviny - materiál
1.3.4 - Výsadba keřů
Keře - materiál
Společná oplocenka
1.3.5 - Založení trávníku včetně osiva
1.4 Úprava travnaté polní cesty
1.4.1 - Příprava půdy - na nově zatravňovaných plochách v trase PC2
1.4.2 - Zemina
1.4.3 - Doprava zeminy vč. naložení a složení (nezpůsobilý výdaj)
1.4.4 - Založení trávníku včetně osiva

0 Kč
0 Kč
Cena

21
21
54
54
118
118
261
1320

ks
ks
ks
ks
ks
ks
bm
m2

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

817

m2

817

m2

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Cena

1.5 Rozvojová péče
1.5.1 - Rozvojová péče 1. rok po výsadbě
Ošetření vysazených dřevin
Ošetření skupin keřů

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Cena

75
146

ks
m2

0 Kč
0 Kč

75
146

ks
m2

0 Kč
0 Kč

75
146

ks
m2

0 Kč
0 Kč

1.5.2 - Rozvojová péče 2. rok po výsadbě
Ošetření vysazených dřevin
Ošetření skupin keřů

1.5.3 - Rozvojová péče 3. rok po výsadbě
Ošetření vysazených dřevin
Ošetření skupin keřů

Základní rozpočtové náklady celkem (bez DPH)
DPH 21%

Základní rozpočtové náklady celkem

0 Kč
0 Kč

0 Kč

2. Geodetické zaměření pozemku
Vedlejší rozpočtové náklady celkem (bez DPH)
DPH 21 %

Vedlejší rozpočtové náklady celkem
Výpěstky podle normy ČSN 4690202-1 FLL
Práce, ošetření, předání podle:
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině. Práce s půdou.
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině. Rostliny a jejich výsadba
ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání

0 Kč
0 Kč

0 Kč

1.1 Příprava stanoviště
1.1.1 - Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezů
p.č.

název položky

počet MJ

Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm s
odklizením vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 30 m, se složením na
hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek - výšky nad 1 m s
nátěrem pařízků herbicidem, likvidace klestu, v rovině (obsahuje náklady
na úpravu terénu a hutnění terénu)**

0,25

Číslo položky

MJ

ha

cena/ MJ

0,00

Celkem

cena celkem

0 Kč
0 Kč

Pozn. : Agregované položky - součástí všech položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě
Pozn. Více menších částí

1.1.2 - Odstranění ruderálního porostu
p.č.

2
Celkem

Číslo položky

název položky
Odstranění ruderálního porostu a stařiny s odstraněním porostu, se
složením na hromady, nebo s naložením na dopravní prostředek,
likvidace hmoty, bez odstranění pařízků, v rovině (obsahuje náklady na
úpravu terénu a hutnění terénu)**

Pozn. : Agregované položky - součástí všech položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě

počet MJ

347,00

MJ

m2

cena/ MJ

0,00

cena celkem

0 Kč
0 Kč

1.1.3 - Odstranění stromů
p.č.

Číslo položky

název položky
Pokácení stromu směrové s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do
vzdálenosti 20m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní
prostředek – v rovině – o průměru kmene na řezné ploše pařezu do
200mm
Pokácení stromu směrové s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do
vzdálenosti 20m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní
prostředek – v rovině – o průměru kmene na řezné ploše pařezu od 200
do 300mm
Pokácení stromu směrové s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do
vzdálenosti 20m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní
prostředek – v rovině – o průměru kmene na řezné ploše pařezu od 300
do 400mm
Pokácení stromu směrové s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do
vzdálenosti 20m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní
prostředek – v rovině – o průměru kmene na řezné ploše pařezu od 400
do 500mm
Pokácení stromu směrové s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do
vzdálenosti 20m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní
prostředek – v rovině – o průměru kmene na řezné ploše pařezu od 500
do 600mm
Pokácení stromu směrové s rozřezáním a odstraněním větví a kmene do
vzdálenosti 20m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní
prostředek – v rovině – o průměru kmene na řezné ploše pařezu od 900
do1000mm

6

9

11

14

počet MJ

MJ

cena/ MJ

35,00

ks

0,00

0 Kč

35,00

ks

0,00

0 Kč

10,00

ks

0,00

0 Kč

3,00

ks

0,00

0 Kč

4,00

ks

0,00

0 Kč

1,00

ks

0,00

0 Kč
0 Kč

počet MJ

MJ

cena/ MJ

Celkem
Pozn. : Agregované položky - součástí všech položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě

cena celkem

1.1.4.1 - Likvidace vzniklého klestu z odstraňovaných nevhodných dřevin
p.č.

9
Celkem

Číslo položky

název položky
Likvidace vzniklého klesu - Štěpkování, kompostování (brán objem klestu
před štěpkováním)

Pozn. : Agregované položky - součástí všech položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě
Pozn.: Množství klestu odhad dle množství kácených dřevin.

60,15

m3

0,00

cena celkem

0 Kč
0 Kč

1.1.4.2 - Likvidace vzniklého klestu z odstraňovaných stromů
p.č.

Číslo položky

3
Celkem

název položky
Likvidace vzniklého klesu - Štěpkování, kompostování (brán objem klestu
před štěpkováním)

počet MJ

29,85

MJ

cena/ MJ

m3

cena celkem

0,00

0 Kč
0 Kč

Pozn. : Agregované položky - součástí všech položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě
Pozn.: Množství klestu odhad dle množství kácených dřevin. Výpočet v příloze rozpočtu.

1.1.5 - Příprava půdy s modelací - na nově zatravňovaných plochách mimo cestu - dle výkresu č. 4A a 4B
Na plochách původně ruderalizovaných či zarostlých nálety. Plochy orné půdy zatravňované a stávající trávníky ponechané zde
nejsou započteny.
p.č.

název položky

Číslo položky

počet MJ

MJ

cena/ MJ

cena celkem

Chemické odplevelení půdy postřikem na široko
(2x opakovaný postřik)

Totální herbicid (7l/ha)
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v
zemině č.3 S přemístěním na vzdálenost do 20m *
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do
500 m2 v rovině a na svahu do 1:5 **
Obdělání půdy frézováním nebo kultivátorováním
Obdělání půdy vláčením
Obdělání půdy hrabáním
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v
hornině 1 až 4 při nerovnostech terénu přes +-50 do +- 100mm v
rovině
Doplnění zeminy nebo substrátu na nově zatravňovaných
plochách o tl. Vrstvy do 50mm - rovina

2640,00 m2
1,85
l

0,00
0,00

0 Kč
0 Kč

250,00

m3

0,00

0 Kč

1320,00
1320,00
826,00
494,00

m2
m2
m2
m2

0,00
0,00
0,00
0,00

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

1320,00 m2

0,00

0 Kč

518,00

0,00

0 Kč

m2

Pozn. : Agregované položky - součástí všech položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě
Pozn.: * Modelování meze pro výsadbu stromořadí. Zasypání ponechaných pařezů a vytvoření rovin pro zjednodušení následné údržby travnatých
ploch.
Pozn.: ** Více menších ploch.
Plocha k doplnění zeminy - plochy původně ruderalizované nebo zarostlé nálety.

Celkem

0 Kč

1.1.6 - Zemina
Plocha k doplnění zeminy - plochy původně ruderalizované nebo zarostlé nálety, k zasypání ponechaných pařezů a k zlepšení podmínek..
p.č.

název položky

Číslo položky

Zemina zahradnická tříděná (popř. zahradnický substrát)

počet MJ

51,80

MJ

m3

cena/ MJ

0,00

cena celkem

0 Kč

Pozn. : Dle položkového ceníku AOPK - zeleň - materiál

Celkem

0 Kč

1.1.7 - Doprava zeminy vč. naložení a složení
p.č.

název položky

Číslo položky

Odvoz zeminy do 5000m
za každý další započatý 1000m 20 Kč/m3

počet MJ

MJ

51,80 m3
518,00 m3

cena/ MJ

0,00
0,00

cena celkem

0 Kč
0 Kč

Pozn. : Dle položkového ceníku AOPK - práce a doprava

Celkem

Celkem příprava stanoviště

0 Kč

0 Kč

1.2 - Ošetření stávajících dřevin
1.2.1 - Ošetření stávajících dřevin
p.č.

název položky

počet MJ

MJ

Výchovný řez stromu - od 4 - do 6m
Zdravotní řez - plochy koruny do 50 m2

2,00
4,00

ks
ks

0,00
0,00

0 Kč
0 Kč

Řez ovocných dřevin výchovný 6-10 rok po výsadbě *
Řez ovocných dřevin speciální (oprava výrazných
nedostatků ve vývoji mladé dřeviny, nutný opakovaný
zásah) **

60,00

ks

0,00

0 Kč

15,00

ks

0,00

0 Kč

Řez udržovací u ovocných dřevin (kombinace řezů
zdravotního, průklestu, odstraňování vlků a výhonů
podnože dle potřeby stromu)- plocha stromu: < 50 m²

4,00

ks

0,00

0 Kč

Řez udržovací u ovocných dřevin (kombinace řezů
zdravotního, průklestu, odstraňování vlků a výhonů
podnože dle potřeby stromu)- plocha stromu: 51 - 100 m²

1,00

ks

0,00

0 Kč

Číslo položky

cena/ MJ

cena celkem

Pozn. : Agregované položky - součástí všech položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě
* Pozn.: Počet 20 ks x 3 roky
**Pozn.: Počet 5 ks x 3 roky

Celkem

0 Kč

1.2.2 - Likvidace vzniklého klestu
p.č.

Číslo položky

název položky
Likvidace vzniklého klesu - Štěpkování, kompostování (brán
objem klestu před štěpkováním

počet MJ

10,00

MJ

m3

cena/ MJ

0,00

cena celkem

0 Kč

Pozn. : Agregované položky - součástí všech položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě
Pozn.: Množství klestu odhad dle množství kácených dřevin.

Celkem

Celkem ošetření dřevin

0 Kč

0 Kč

1.3 Výsadba - práce a pomocný materiál
1.3.1 - Výsadba stromů s balem OK 4-8 cm
p.č.

Číslo položky

název položky

Vytýčení vysazovaných dřevin

1

3

počet MJ

MJ

cena/ MJ

1,00

hod

0

cena celkem

0 Kč

3

Hloubení jámy o velikosti do 0,125 m bez výměny půdy

21,00

ks

0,00

0 Kč

5

Výsadba dřevin s balem v rovině při průměru balu do 300mmm

21,00

ks

0,00

0 Kč

Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo rozdělením
hnojiva v rovině umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým
rostlinám (50g = 0,05kg =5ks k rostlině)

105,00

ks

1,05

kg

0,00
0,00

0 Kč
0 Kč

21,00

ks

0,00

0 Kč

63,00
42,00
21,00

ks
m
ks

0,00
0,00
0,00

0 Kč
0 Kč
0 Kč

21,00

ks

0,00

0 Kč

20,00
20,00

ks
ks

0,00
0,00

0 Kč
0 Kč

35,00

bm

0,00

0 Kč

m3
5,25
20,00 m2
2,00
m3

0,00
0,00
0,00

0 Kč
0 Kč

6
7

materiál

8
10
12
14

materiál
materiál

15

materiál

16

materiál

Hnojivo (tabletové) s postupným uvolňováním
Ukotvení dřevin třemi dřevěnými kůly, průměr 6 cm úvazkem,
délka kůlů do 2,5 m - listnaté druhy
Kůly pro ukotvení dřevin, kůl frézovaný s fazetou se špicí - délka
do 2,5 m, průměr 6cm, včetně příček
Popruh k vyvázání stromů (2m na strom)
Zhotovení ochrany kmene proti okusu tubusem
Ochranný tubus do 170cm - individuální ochrana proti zvěři
mechanická
Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině (0,5 - 1
m)*
Zhotovení ochrany pletivem *
Lesnické drátěné pletivo 150/14/6 - individuální ochrana dřevin
(1,75 bm/ks) *
Zalití rostlin vodou (včetně dovozu a ceny vody)(5x 50 l/ks)

17
18
19

materiál

15

Mulčování kůrou *
Mulčovací kůra (tl. 10 cm) *
Přesun hmot pro sadovnické úpravy do 5000 m vodorovně
(0,1t/ks)

Celkem
Pozn. : Agregované položky - součástí všech položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě
* Rozpočtováno pro 20 dřevin - 1 ks je v oplocence

2,10

t

0,00

0 Kč
0 Kč

0 Kč

p.č.

název položky

Zkratka

ST
CrM
SD

Sorbus torminalis
Crataegus monogyna
Sorbus domestica

počet MJ

MJ

9
10
2

ks
ks
ks

cena/ MJ

0
0
0

cena celkem

0 Kč
0 Kč
0 Kč

Pozn. : Agregované položky - součástí všech položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě

Celkem

0 Kč

1.3.2 - Výsadba stromů bez balu OK 4-8 cm
p.č.

Číslo položky

název položky

počet MJ

MJ

cena/ MJ

2,00

hod

0

Hloubení jámy o velikosti do 0,05 m bez výměny půdy
Výsadba dřevin bez balu v rovině se zalitím

54,00
54,00

ks
ks

Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo rozdělením
hnojiva v rovině umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým
rostlinám (50g = 0,05kg =5ks k rostlině)

270,00

ks

2,70

Vytýčení vysazovaných dřevin

1

3

3
5

6
7

materiál

8
10
12
14

materiál
materiál

15

materiál

16

materiál
18
19

materiál

15

Hnojivo (tabletové) s postupným uvolňováním
Ukotvení dřevin třemi dřevěnými kůly, průměr 6 cm úvazkem,
délka kůlů do 2,5 m - listnaté druhy
Kůly pro ukotvení dřevin, kůl frézovaný s fazetou se špicí - délka
do 2,5 m, průměr 6cm, včetně příček
Popruh k vyvázání stromů (2m na strom)
Zhotovení ochrany kmene proti okusu tubusem
Ochranný tubus do 170cm - individuální ochrana proti zvěři
mechanická
Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině (0,5 - 1
m) *
Zhotovení ochrany pletivem *
Lesnické drátěné pletivo 150/14/6 - individuální ochrana dřevin
(1,75 bm/ks) *
Mulčování kůrou *
Mulčovací kůra (tl. 10 cm) *
Přesun hmot pro sadovnické úpravy do 5000 m vodorovně
(0,1t/ks)

Celkem
Pozn. : Agregované položky - součástí všech položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě
* Rozpočtováno pro 49 dřevin - 5 ks je v oplocence

cena celkem

0 Kč
0,00
0,00

0 Kč
0 Kč

kg

0,00
0,00

0 Kč
0 Kč

54,00

ks

0,00

0 Kč

162,00
108,00
54,00

ks
m
ks

0,00
0,00
0,00

0 Kč
0 Kč
0 Kč

54,00

ks

0,00

0 Kč

49,00
49,00

ks
ks

0,00
0,00

0 Kč
0 Kč

85,75
bm
49,00 m2
4,90
m3

0,00
0,00

0 Kč
0 Kč

0,00

0 Kč

5,40

t

0,00

0 Kč

0 Kč

Velikost dřeviny

OK 4/8, bal
OK 4/8, bal
OK 4/8, bal

Zkratka

p.č.

PP
Sau
TC
PA

název položky

Pyrus pyraster
Sorbus aucuparia
Tilia cordata
Prunus avium

počet MJ

MJ

27
16
8
3

ks
ks
ks
ks

cena/ MJ

0
0
0
0

cena celkem

Velikost dřeviny

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

OK 4/8, prost.
OK 4/8, prost.
OK 4/8, prost.
OK 4/8, prost.

Pozn. : Agregované položky - součástí všech položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě

Celkem

0 Kč

Celkem výsadba stromů

0 Kč

1.3.4 - Výsadba keřů

p.č.

název položky

počet MJ

MJ

cena/ MJ

Vytýčení a vyměření záhonů a ploch pro výsadbu
Hloubení jamky, bez výměny půdy v hornině 1-4 s případným
naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s
odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením v rovině objemu
do 0,05m3
Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím
v rovině při průměru balu přes 100 do 200 mm

2,50

hod

0

118,00

ks

0,00

0 Kč

118,00

ks

0,00

0 Kč

236,00

ks

0,00

0 Kč

2,36

kg

0,00

0 Kč

7,3

m3

146,00

m2

0,00

0 Kč

14,60

m3

0,00

0 Kč

t

0,00

Číslo položky

5

11
12

Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo rozdělením
hnojiva v rovině umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým
rostlinám (20g = 0,02kg =2ks k rostlině)

13
14

materiál

17

9
materiál

10
15

Hnojivo (tabletové) s postupným uvolňováním
Zalití rostlin vodou plochy záhonů přes 20m2 (5 x 10L/m2),
včetně dopravy a ceny vody
Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu
na dopravní prostředek, odvozem do 20km a se složením, při tl.
Mulče přes 50 do 100mm v rovině
mulčovací kůra (tl. 10 cm) nebo štěpka **
Přesun hmot pro sadovnické úpravy do 5000 m vodorovně
(0,01t/m2)

1,46

cena celkem

0 Kč

0,00

0 Kč

0 Kč

Pozn. : Agregované položky - součástí všech položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě
** Štěpka, která vznikne štěpkováním náletů a větví z ořezu na stanovišti

Celkem

0 Kč

Specifikace - navržené keře
p.č.

18
19
20
21

název položky

Zkratka

CA
CS
EV
LV

Corylus avellana
Cornus sanguinea
Euonymus verrucosus
Ligustrum vulgare
Počet kusů

počet MJ

MJ

27
35
25
31

ks
ks
ks
ks

118,00

cena/ MJ

0
0
0
0

cena celkem

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Pozn. : Agregované položky - součástí všech položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě

Celkem výsadba keřových skupin

0 Kč

Poznámka

v 40-60, bal
v 40-60, bal
v 40-60, bal
v 40-60, bal

Konstrukce společné oplocenky pro výsadbu keřů
p.č.

12
13
14
15

název položky

počet MJ

MJ

Vrtání jam vrtákem

85,00

ks

0,00

0 Kč

Osazení jednotlivých kůlů výšky 2m nad terénem do jam

85,00

ks

0,00

0 Kč

Plotové sloupky dřevěné 2m (rezestup 3m)
Zhotovení skupinové ochrany dřevin
lesnické pletivo - skupinová ochrana dřevin (v= 1,8m)
Přesun hmot pro sadovnické úpravy do 5000 m vodorovně
(0,005t/bm pletiva)

85,00
261,00
261,00

ks
bm
bm

0,00
0,00
0,00

0 Kč
0 Kč
0 Kč

0,00

0 Kč

Číslo položky

11

materiál

1,31

t

cena/ MJ

cena celkem

Pozn. : Agregované položky - součástí všech položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě

Celkem

0 Kč

1.3.5 - Založení trávníku
p.č.

název položky

Číslo položky

Nakypření (např. hrabáním)

1

2

Založení trávníku parkového výsevem (10g/m )

2

Zavláčení

3

Zálivka

5

MJ

1320,00

m

2

0,00

0 Kč

m

2

0,00

0 Kč

m

2

0,00

0 Kč

m

2

0,00

0 Kč

m

2

0,00

0 Kč

1 320

m

2

0,00

0 Kč

0,040
2

t
ks

0,00
0,00

0 Kč
0 Kč
0 Kč

počet MJ

MJ

1 320
1 320

Obdělání půdy válením - křížem

4

počet MJ

1 320,00
1 320,00

Pokosení trávníku - první seč se sběrem
Hnojení trávníku s rozprostřením umělého hnojiva na široko v
rovině(3dkg/m2)
7 odborný odhadOdvoz a likvidace posečené hmoty
Celkem
6

cena/ MJ

cena celkem

Pozn. Plochy nově zatravňované mimo trasu polních cest.
Pozn. : Agregované položky - součástí všech položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě
p.č.

8

název položky

Číslo položky

Luční travní směs (10 g / m2)
NPK (0,03 kg /m2)

Celkem

Celkem založení trávníku

13,2 kg
0,040 t

cena/ MJ

0,00
0,00

cena celkem

0 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč

1.4 - Založení trávníku - travnatá polní cesta

1.4.1 - Příprava půdy - na nově zatravňovaných plochách v trase PC2 (travnatá polní cesta šířky 3m, v SS7 v šířce 1,5m) - dle
výkresu č. 4B
- plocha 817 m2
p.č.

název položky

Číslo položky

počet MJ

MJ

cena/ MJ

cena celkem

Chemické odplevelení půdy postřikem na široko
(2x opakovaný postřik)

Totální herbicid (7l/ha)
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes
500 m2 v rovině a na svahu do 1:5
Obdělání půdy frézováním nebo kultivátorováním
Obdělání půdy vláčením
Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v
hornině 1 až 4 při nerovnostech terénu přes +-50 do +- 100mm v
rovině
Obdělání půdy válením
Doplnění zeminy nebo substrátu na nově zatravňovaných plochách
o tl. Vrstvy do 50mm
Obdělání půdy válením

1634,00 m2
1,14
l

0,00
0,00

0 Kč
0 Kč

817,00
817,00
817,00

m2
m2
m2

0,00
0,00
0,00

0 Kč
0 Kč
0 Kč

817,00
817,00

m2
m2

0,00
0,00

0 Kč
0 Kč

817,00
817,00

m2
m2

0,00
0,00

0 Kč
0 Kč

Pozn. : Agregované položky - součástí všech položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě

Celkem

0 Kč

1.4.2 - Zemina
p.č.

název položky

počet MJ

Zemina zahradnická tříděná (popř. zahradnický substrát) - tl. 50 mm

40,85

Číslo položky

MJ

m3

cena/ MJ

0,00

cena celkem

0 Kč

Pozn. : Dle položkového ceníku AOPK - zeleň - materiál

Celkem

0 Kč

1.4.3 - Doprava zeminy vč. naložení a složení
p.č.

název položky

Číslo položky

počet MJ

Odvoz zeminy do 5000m
za každý další započatý 1000m 20 Kč/m3

MJ

40,85 m3
408,50 m3

cena/ MJ

0,00
0,00

cena celkem

0 Kč
0 Kč

Pozn. : Dle položkového ceníku AOPK - práce a doprava

Celkem

0 Kč

1.4.4 - Založení trávníku
p.č.

název položky

Číslo položky

počet MJ

Nakypření (např. hrabáním)

1

Založení trávníku parkového výsevem (10g/m )

2

Zavláčení

3

Zálivka

5

0,00

0 Kč

m

2

0,00

0 Kč

m

2

0,00

0 Kč

m

2

0,00

0 Kč

m

2

0,00

0 Kč

817

m

2

0,00

0 Kč

0,02

t

0,00

0 Kč
0 Kč

817
817,00
817,00

Pokosení trávníku - první seč se sběrem
Hnojení trávníku s rozprostřením umělého hnojiva na široko v
rovině(3dkg/m2)

6

cena celkem

m

817

Obdělání půdy válením - křížem

4

cena/ MJ

2

817,00
2

MJ

Celkem

Pozn. Plochy nově zatravňované v trase travnaté polní cesty PC2 (šířka 3m - dle výkresu 4B). V trase se střídají plochy ponechávaného TTP stávajícího s nově
zakládaným zatravněním.
Pozn. : Agregované položky - součástí všech položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě
p.č.

8

název položky

Číslo položky

Hřišťová travní směs (10 g / m2)
NPK (0,03 kg /m2)

počet MJ

MJ

0,00
0,00

cena celkem

Celkem

0 Kč
0 Kč
0 Kč

Celkem založení trávníku

0 Kč

Celkem založení trávníku a příprava území

9,86 kg
0,02958 t

cena/ MJ

0 Kč

1.5 Následná péče
1.5.1 - Rozvojová péče 1. rok po výsadbě
p.č.

Číslo položky

název položky

počet MJ

MJ

cena/ MJ

cena celkem

1

Jednotlivé stromy (zálivka 6 x ročně, výchovný řez, kontrola, oprava
kotvících a ochranných prvků, hnojení, kypření či odplevelování
výsadbové mísy, ochrana proti chorobám, likvidace odpadu)

75

ks

0,00

0 Kč

2

Skupiny keřů v zápoji ( zálivka 6 x ročně, výchovný řez, kontrola a
případně doplnění ochranných prvků, hnojen, odplevelování a
ochrana proti chorobám)

146

m2

0,00

0 Kč

0 Kč

Pozn. : Agregované položky - součástí všech položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě

1.5.2 - Rozvojová péče 2. rok po výsadbě
p.č.

Číslo položky

název položky

počet MJ

MJ

cena/ MJ

1

Jednotlivé stromy (zálivka 6 x ročně, výchovný řez, kontrola, oprava
kotvících a ochranných prvků, hnojení, kypření či odplevelování
výsadbové mísy, ochrana proti chorobám, likvidace odpadu)

75

ks

0,00

0 Kč

2

Skupiny keřů v zápoji ( zálivka 6 x ročně, výchovný řez, kontrola a
případně doplnění ochranných prvků, hnojen, odplevelování a
ochrana proti chorobám)

146

m2

0,00

0 Kč

Pozn. : Agregované položky - součástí všech položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě

cena celkem

0 Kč

1.5.3 - Rozvojová péče 3. rok po výsadbě
Ošetření vysazených dřevin
p.č.

Číslo položky

název položky

počet MJ

MJ

cena/ MJ

1

Jednotlivé stromy (zálivka 6 x ročně, výchovný řez, odstranění
kotvících prvků, kontrola ochranných prvků, hnojení, kypření či
odplevelování výsadbové mísy, ochrana proti chorobám, likvidace
odpadu)

75

ks

0,00

0 Kč

2

Skupiny keřů v zápoji ( zálivka 6 x ročně, výchovný řez, kontrola a
případně doplnění ochranných prvků, hnojen, odplevelování a
ochrana proti chorobám)

146

m2

0,00

0 Kč

Pozn. : Agregované položky - součástí všech položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě

cena celkem

0 Kč

2. Geodetické zaměření pozemku

p.č.

1

Číslo položky

název položky

Geodetické zaměření lokality

Pozn. : Agregované položky - součástí všech položek je doprava a přesun materiálu na lokalitě
Pozn.: Přibližná délka zaměřovaných lokalit celkem - 1206m.

počet MJ

MJ

cena/ MJ

12

100 bm

0,00

cena celkem

0 Kč

0 Kč

Obnova polních cest a výsadby stromořadí na Strážné
k.ú. Kelč – Nové Město

Zahradní a krajinářská architektura
Ing. Pavla Lorenzová

3.3 Položkový rozpočet (volně vložený)
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Obnova polních cest a výsadby stromořadí na Strážné
k.ú. Kelč – Nové Město

Zahradní a krajinářská architektura
Ing. Pavla Lorenzová
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5. PŘÍLOHY
5.1 Fotodokumentace a vizualizace
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Zahradní a krajinářská architektura – Ing. Pavla Lorenzová

5.1 FOTODOKUMENTACE

2
3

4

1-6 –
Neperspektivní a
mnohdy provozně
nebezpečné
ovocné dřeviny
(hrozí rozlomení či
vývrat )– zcela
suché či s uschlými
terminály v porostu
náletů

1

7 – Ohňovec
ovocný (Phellinus
pomaceus)

5

6

7

Obnova polních cest a výsadba stromořadí na Strážné, k.ú . Kelč – Nové Město

Zahradní a krajinářská architektura – Ing. Pavla Lorenzová

5.1 FOTODOKUMENTACE

2
1
1 – Pohled na památník kelečského pokladu z
místa ukončené polní cesty přes pole.

3

2 - památník kelečského pokladu
3 – Pohled od vodojemu západně
4 - Lípy u vodojemu
5 - pohled na vodojem a jeho okolí od severu

4

6 - Pohled na PC1 ze západu

5

6

Obnova polních cest a výsadba stromořadí na Strážné, k.ú . Kelč – Nové Město

Zahradní a krajinářská architektura – Ing. Pavla Lorenzová

5.1 FOTODOKUMENTACE
1 – Pohled na skupiny dřevin SS6 a perspektivní
hloh, který bude zachován a uvolněn z náletů
2 a 6 - nálety ve skupině dřevin SS7 na okraji
extenzivního sadu navrženy k pročištění
3 – Travnatá cesta mezi SS6 a SS7 – navrženo
doplnění o linii dřevin s podrostem keřů

1

2

6
3
4 - Pohled na SS2 - perspektivní dřeviny
ponechány
5 – 95 % nálety ve skupinách dřevin k
pročištění

4

6 – Perspektivní dřeviny na okrajích skupin
stromů, které budou ošetřeny výchovným
řezem a stromořadí doplněno do linie navazující
na dřeviny

5

Obnova polních cest a výsadba stromořadí na Strážné, k.ú . Kelč – Nové Město

5.1 VIZUALIZACE – polní cesta PC1

Zahradní a krajinářská architektura – Ing. Pavla Lorenzová

Obnova polních cest a výsadba stromořadí na Strážné, k.ú . Kelč – Nové Město

5.1 VIZUALIZACE – polní cesta PC2

Zahradní a krajinářská architektura – Ing. Pavla Lorenzová

Obnova polních cest a výsadba stromořadí na Strážné, k.ú . Kelč – Nové Město

5.1 VIZUALIZACE – dálkové pohledy na PC1

Zahradní a krajinářská architektura – Ing. Pavla Lorenzová

Obnova polních cest a výsadba stromořadí na Strážné, k.ú . Kelč – Nové Město

Zahradní a krajinářská architektura – Ing. Pavla Lorenzová

Císařské povinné otisky map stabilního katastru Moravy a Slezska – r. 1830 - skica

Nově vzniklá cesta
– není historicky doložena.
Historická trasa cesty
II. Vojenské mapování
(r. 1872 – 1953)

