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2.
-

3.

PODKLADY
digitalizovaná katastrální mapa obce Soutice, formát dwg
geodetické zaměření řešených lokalit (Tomáš Rotter - geodetické práce - září 2015)
sítě od jejich správců (Tesařík & Frank, s.r.o. - září 2015)
vlastní terénní průzkum
http://www.soutice.cz/ (15. 5. 2016)
Obnova krajinných struktur a ozelenění na modelovém příkladu obce Soutice (Ing. Martina
Havlová, 2013)

ÚVOD / ANOTACE PROJEKTU

Projektová dokumentace zpracovává návrh obnovy polní cesty a doprovodné výsadby v krajině
obce Soutice. Dokumentace je zpracovaná v podrobnosti pro provedení stavby.
Cílem návrhu je obnova úseku zaniklé polní cesty s doprovodnou výsadbou o celkové délce
968m a obnova doprovodné vegetace podél dvou dalších cest, které se nacházejí v extravilánu
obce Soutice.
Projekt řeší problematiku nízké biodiverzity, ekologické stability a strukturalizace krajiny, kterou
zapříčinil fakt, že centrální území extravilánu obce Soutice je z velké části tvořeno intenzivně
obhospodařovávanou zemědělskou půdou. Lesní zeleň a mimolesní vegetace se váže
převážně k vodním tokům podél hranice katastru. Jediným výrazným prvkem mimolesní
vegetace je vegetační doprovod dálnice D1, který katastr Soutic přetíná.
Podstatným důvodem obnovení polní cesty je ale navrácení pietní hodnoty místu. Zaniklá cesta,
které se do dnes říká Umrlčí, byla místem, kde se v létech 1623-1626, 1640 a pak 1644
pohřbívány oběti tří morových ran, které obec zasáhly.
Doprovodná vegetace v krajině zajišťuje útočiště různým živočišným druhům, přispívá
včelařům, vytváří specifické biotopy, snižuje povrchový odtok vod, příznivě ovlivňuje místní
mikroklima – mimo jiné také poskytne stín, poslouží jako větrolamy, přispívá k orientaci
v krajině. V případě ovocných stromů zajišťuje lidem ovoce. Obnovou této vegetace dojde
k výraznému zvýšení biodiverzity v oblasti a návratu k historické krajinné struktuře, jak dokládá
historický průzkum jednotlivých lokalit v kapitole 4.4.
Návrh počítá s ošetřením stávající vegetace - probírky, zdravotní řezy, udržovací řezy atd.
a s výsadbou nové vegetace v místech, kde aktuálně chybí nebo bude vzhledem ke špatnému
zdravotnímu stavu a neperspektivitě odstraněna. Návrh vegetace vychází z potenciální
přirozené vegetace řešené lokality a výběru starých regionálních odrůd ovocných stromů,
které se v současné době začínají z krajiny vytrácet. Návrh respektuje stávající ÚPD.
Celkem bude na k.ú. Soutice vysazeno 174 ks stromů a založeno 3335 m2 travo-bylinných
porostů a obnoveno 968m polní cesty technologií travnatých cest.
UMRLČÍ CESTA - 70 ks ovocných stromů, 56ks listnatých stromů, obnova cesty, založení
2966 m2 travo-bylinných porostů
HRUŠŇOVÉ STROMOŘADÍ V KALNÉ - 31 ks ovocných stromů, založení 369 m2 travobylinných porostů
BŘEZOVÉ STROMOŘADÍ NA KOPEČKÁCH - 17ks listnatých stromů
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4.

INFORMACE O OBCI, ŠIRŠÍ VZTAHY, VLASTNICKÉ VZTAHY, HISTORIE ŘEŠENÉHO
ÚZEMÍ, POTENCIÁLNÍ PŘIROZENÁ VEGETACE, ÚSES
4.1.

Informace o obci

Obec Soutice se nachází v okrese Benešov, kraj Středočeský, nedaleko soutoku řek Sázavy a
Želivky. Obec leží asi třináct kilometrů východně od města Vlašim na 56 km dálnice D1, která
rozděluje katastr na dvě poloviny.
Soutice se skládají ze tří místních částí - Černýš, Soutice a Kalná. Všechny severně
od dálnice D1. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 246 obyvatel. V poslední době se oblast opět stává
atraktivní i díky dojezdové vzdálenosti do Prahy a rekreačnímu potenciálu lokality.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1295. V obci se nachází zámek s parkem,
který je dnes v soukromém vlastnictví a velice zanedbaném stavu. Obec jako taková, je ale
velice udržovaná a občané mají zájem o zeleň a prostředí, v kterém žijí. To dokládá i fakt,
že obec získala v roce 2014 Zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku.

4.2.

Návaznost na síť cyklistických a turistických tras

Okolní krajina Soutic je jen velice řídce protkána sítí cyklistických tras a tras turistických. Jistě
za to může i přirozená bariéra v podobě řek Sázavy a Želivky, které se na katastru obce stékají.
Další bariéru tvoří dálnice D1, která půlí katastr Soutic na dvě části.
Přímo obcí nebo jejím katastrem nevede žádná cyklostezka ani trasa KČT. Což se veliká škoda
vezmene-li v potaz, že se v obci nachází muzeum, které se zabývá kromě místní historie
i historií výstavby vodní nádrže Švihov, vorařstvím na řece Sázavě a dalšími aktivitami
týkajících se vody.
Nejvýznamnější cyklotrasou, která okolím vede je cyklotrasa č. Vlašim - Zruč nad Sázavou.
Ta vede z Vlašimi přes Trhový Štěpánov do Hulic. Z Hulic cesta vede pod hrází vodní nádrže
Švihov do Zruče nad Sázavou. U úpravny vody se nachází návštěvnické středisko přehrady Vodní dům. Nedalekou Zručí nad Sázavou prochází velice známá Posázavská cyklotrasa č. 19.
Trasy Klubu českých turistů také nejsou v regionu příliš zastoupeny. Dálková červená trasa,
která je hlavní trasou regionu, veze z Humpolce, podél řeky Sázavy přes Ledeč, Zruč, Kácov,
Český Šternberk, Sázavu až k soutoku s Vltavou v Davli, odkud dál pokračuje na Prahu. Modrá
trasa KČT z vede od hradu Chřenovice k vlakové zastávce v Dolní Pohledi. Zelená trasa
vedoucí přes Trhový Štěpánov je trasou místního významu vedoucí z Vlašimi, přes Trhový
Štěpánov přes Keblov až na Snět.
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4.3.

Vlastnické vztahy

Dotčené pozemky se nacházejí v k. ú. Soutice (okres Benešov);752576

UMRLČÍ CESTA
Parcelní číslo
2058
2128

Katastrální území
Soutice
Soutice

Vlastnické právo
Obec Soutice
Obec Soutice

Adresa
č.p. 104, 25771 Soutice
č.p. 104, 25771 Soutice

HRUŠŇOVÉ STROMOŘADÍ V KALNÉ
Parcelní číslo
1998/4
1998/1

Katastrální území
Soutice
Soutice

Vlastnické právo
Obec Soutice
Obec Soutice

Adresa
č.p. 104, 25771 Soutice
č.p. 104, 25771 Soutice

BŘEZOVÉ STROMOŘADÍ NA KOPEČKÁCH
Parcelní číslo
621/18
2041/1

4.4.

Katastrální území
Soutice
Soutice

Vlastnické právo
Obec Soutice
Obec Soutice

Adresa
č.p. 104, 25771 Soutice
č.p. 104, 25771 Soutice

Historie řešeného území

Historie Soutic je neodmyslitelně spjatá s vývojem soutického panství, které se propsalo
do tváře dnešní krajiny. Jedním z jasných příkladů historických stop v krajině je dělba
pozemků a kombinace původní plužiny, kdy je panství členěno dominikální plužinou
v kombinaci s dělbou úsekovou a radiální, které jsou plužinami drobného soukromého
vlastnictví.
Příkladem setkávání dvou typů plužin je u Umrlčí cesta, která odděluje původní panské
a poddanské pozemky. Umrlčí cesta neboli cesta morová byla polní cesta na Kalnou, podél
níž byly v létech 1623-1626, 1640 a pak 1644 pohřbívány oběti tří morových ran, které obec
zasáhly. Cesta zanikla/ byla rozrorána po roce 1976. Cesta a její vedení je ale doloženo
na řadě historických map. První velice přesnou mapou, kde cesta vede je mapa II. vojenské
mapování pořízená mezi léty 1836-1852. Mapa podrobně zachycuje trasování cesty. Tato
cesta byla v té době hlavní cestou do Kalné a z jiho-západu byla lemována stromořadím.
Velice podrobně lze cestu pozorovat i na mapě stabilního katastru z roku 1838. Zde ovšem
již chybí doprovodné stromořadí. Cesta je velice dobře patrná ještě z leteckého snímku
z roku 1968. Je na něm možné spatřovat vegetační doprovod na jiho-západní straně cesty.
Na následujícím dochovaném leteckém snímku z rok 1976 je již cesta rozorána. Přesný rok
rozorání cesty není znám.
Cesta v Kalné byla dříve polní cestou vedoucí do lesa, kterému místní říkají Luha. Cesta
je jasně čitelná již na mapě II. vojenského mapování pořízeného mezi léty 1836-1852.
Na mapě stabilního katastru z roku 1838 se již cesta neobjevuje a pravděpodobně tvořila
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pouze mez mezi pozemky. Na leteckém snímku z roku 1968 je však cesta opět patrná.
V té době vedla mezi poli a napojovala se na rozestavěnou dálnici D1. V současné době
cesta vede k čerpací stanici Shell a je slepá.
Třetí řešenou lokalitou je cesta v části obce Kopečka, která vede směrem k soutoku Sázavy
a Želivky. Jedná se o starou cestu k hájence a původní rybárně, která zpřístupňovala louky
a pastviny podél řeky Želivky. Cesta je patrná již na mapě II. vojenského mapování
pořízeného mezi léty 1836-1852. Podobně jako cesta v Kalné, ani cesta k soutoku není
na mapě stabilního katastru zachycena ač je jasné, že budovy jako hájenka a rybárna, které
na mapě zaznačeny jsou, museli mít přístup pro povoz. Na leteckém snímku z roku 1968
je již zpevněná cesta jasně viditelná. Ale není patrné březové stromořadí, které cestu dnes
lemuje. Z dostupných leteckých snímků víme, že první letecký snímek, na kterém je
stromořadí pozorovatelné je z roku 1983, tudíž lze odhadovat, že stromořadí bylo vysazena
okolo roku 1980.

Mapa 1
Mapa II. vojenského mapování pořízená mezi lety 1836-1852 zachycuje všechny tři řešené cesty. Podél Umrlčí
cesty vede stromořadí.
(zdroj: http://oldmaps.geolab.cz/)
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Mapa 2
Mapa Stabilního katastru z roku 1838 zaznamenává pouze Umrlčí cestu
(zdroj: http://archivnimapy.cuzk.cz/)

Mapa 3
Letecký snímek z roku 1968 ukazuje kromě rozestavěné dálnice D1, kvůli které bylo pokračováno v těžbě v
pískovně v Souticích, jasně vedení Umrlčí cesty. Vegetační doprovod tvoří několik stromů na západní straně
cesty.
(Zdroj: Letecký snímek poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2011, upraveno)
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Mapa 4
Cesta k čerpaní stanici Shell byla v roce 1968 polní cestou, která zpřístupňovala okolní polnosti
(Zdroj: Letecký snímek poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2011, upraveno)

Mapa 4
Cesta na soutoku v roce1968, březové stromořadí ještě pravděpodobně nebylo vysazeno
(Zdroj: Letecký snímek poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2011, upraveno)

OBNOVA UMRLČÍ CESTY A DOPROVODNÉ VÝSADBY V KRAJINĚ

9/45

4.5.

Potenciální přirozená vegetace

Území obce Soutice a poměrně široké okolí obce tvořené údolím řek Želivky a Sázavy se
nachází v Luzulo albidae-Quercetum petraea, Abieti-Quercetum.

4.5.1. Luzulo albidae - Quercetum petraeae, Abieti - Quercetum / Biková a/nebo
jedlová doubrava
Potenciální přirozenou vegetací na celé řešené lokalitě jsou bikové a/nebo jedlové doubravy
(Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum). Jedná se o suché, acidofilní,
světlé, druhově chudé doubravy s dominancí dubu zimního (Quercus petraea) nebo letního
na vlhčích místech (Q. robur) a nebo o smíšené doubravy s jedlí (Abies alba) či borovicí
(Pinus sylvestris) s převahou trav či keříčků. Doprovodnými druhy jsou břízy bělokoré (Betula
pendula), habry obecné (Carpinus betulus), lípy malolisté (Tilia cordata), krušiny olšové
(Frangula alnus), jeřáby ptačí (Sorbus aucuparia), jalovce obecné (Juniperus communis)
a borovicí lesní (Pinus sylvestris) na sušších stanovištích. V bylinném patře s převahou travin
(Avenella flexuosa, Festuca ovina, Luzula luzuloides subsp. luzuloides, L. pilosa,
Deschampsia flexulosa, Calamagrostis arundinacea a Poa nemoralis), někdy i keříků
(Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus a v přítomnosti jedle často i Sambucus racemosa).
Z bylin se častěji objevují na živiny nenáročné jestřábníky (Hieracium lachenalii, H. murorum,
H. sabaudum aj.) a také Lychnis viscaria, Convallaria majalis, Melampyrum pratense
a Veronica officinalis. Hojné jsou kyselomilné mechy. Přítomnost bikové a/nebo jedlové
doubravy ukazuje na živiny chudé substráty. Přítomnost jedle pak na vyšší polohy a vlhčí
klima. V náhradních porostech se pak mohou vyskytovat březové lesíky, dub červený, akát.
Nejčastější dřeviny stromořadí: Quercus robur, Betula pendula, Sorbus aucuparia, Robinia
pseudoacacia, Malus domestica, Quercus petraea, Aesculus hippocastaneum, Prunus
avium, Tilia cordata.
Vhodná rozptýlená zeleň: Quercus robur (vlhčí polohy), Quercus petraea, Carpinus betulus,
Sorbus aucuparia, Betula pendula, Crataegus, Rosa canina, Frangula alnus, Tilia cordata,
Pinus sylvestris.
Vhodné travní směsi: Festuca ovina, F. rubra, F. pratensis, Agrostis capillaris, Cynosurus
cristatus, Phleum pratense, Poa angustifolia, P. pratensis, Lolium perenne, Trifolium repens
Invazní a expanzivní druhy: Heracleum mantegazzianum, Chamerion angustifolium,
Calamagrostis epigejos, Impatiens parviflora, Rubus fruticosus, Rubus idaeus, Reynoutria
japonica, Arrhenatherum elatius, Robinia pseudacacia, Sambucus racemosa.
(Neuhäuslová a kol., 1998).
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Mapa 5
Potenciální přirozená vegetace
(Zdroj: www. geoportal.gov.cz)

4.6.

ÚSES

Řešené lokality na nacházení v nadregionálním biokoridoru ÚSES. Lokality se nenachází v
žádném dalším nižším stupni ÚSES regionální nebo lokální úrovně.

Mapa 6
ÚSES
(Zdroj: www.mapy.nature.cz)
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5.

STÁVAJÍCÍ STAV

UMRLČÍ CESTA (p. č. 2058, 2128)
Jedná se o původní polní cestu, podél níž byly pohřbíváni obyvatelé Soutic při třech
morových ranách v létech 1623-1626, 1640 a pak 1644. První úsek cesty směrem od Soutic
je zpevněný ponejprve betonovými panely a dál živičným povrchem. Asi po 400 m zpevnění
končí a zde cesta zaniká v poli. Původní polní cesta byla někdy kolem roku 1976 rozorána
a do dnes je cesta udržována jako orná půda. Cesta se u křížku v polích napojuje na silnici
třetí třídy III/1263 Černýš - Soutice - Kalná - Hulice.
Vegetační doprovod cesty se nachází pouze v prvním úseku cesty poblíž Soutic. Výsadby
zde byly částečně založeny při ozeleňování nově vybudované dálnice D1. Proto se zde
vyskytuje poměrně velké množství jehličnanů a to převážně podél prvních 200 m zpevněné
cesty. Tyto výsadby byly založeny rekultivačním způsobem velice na husto a tvoří vytáhlé
porosty často smrčin (Picea abies) s příměsí borovice (Pinus sylvestris), které jsou od spodu
vyholené. Část těchto smrků přes zimu 2015/2016 uschla nebo je výrazně proschlá. Druhá
polovina porostu, blíže k polnímu úseku, navazuje na strouhu, která odvádí vodu
z dálničního tělesa. Zde rostoucí porosty jsou výrazně odlišného složení. Druhová skladba
je daleko bližší potenciální přirozené vegetaci (Quercus robur, Acer platanoides, Betula
pendula, Salix caprea, atd.) a zdravotní stav porostů je dobrý. Z jehličnanů se vyskytuje
hlavně modřín (Larix decidua). Porost velice funkčně cloní dálnici. Z místa, kde končí
zpevněná cesta a začíná pole jsou krásné výhledy na obec Soutice s dominantou kostelu
sv.Jakuba Staršího.

HRUŠŇOVÉ STROMOŘADÍ V KALNÉ (p. č. 1998/4, 1998/1)
V současné době je původní polní cesta za Kalnou zpevněná živičným povrchem a vede
k čerpací stanici Shell, kde končí jako slepá. Nájezdu na dálnici brání dálniční svodidlo.
Cesta slouží jako záložní komunikace pro případ požáru benzinové stanice a provoz
na komunikaci je tedy minimální až nulový. Cesta je díky svému rovnému zpevněnému
povrchu a absenci provozu místem vycházek osob se sníženou schopností pohybu.
V současné době cesta nemá žádný vegetační doprovod a místy je škarpa rozoraná až ke
zpevněnému povrchu cesty.

BŘEZOVÉ STROMOŘADÍ NA KOPEČKÁCH (p. č. 621/18, 2041/1)
Kopečka jsou místní název pro část sídla Soutice, které je nacházejí na mírném kopečku
za řekou Želivkou. Kopečky prochází jediná komunikace, která vede k soutoku řek Sázavy
a Želivky. Za vsí cesta kopírující řeku, stáčí na sever a právě v tomto místě začíná cestu
lemovat po východní straně převážně březové stromořadí o délce přibližně 200m.
Stromořadí čítá 18ks stromů. Jedná se převážně o břízy (Betula pendula), ale objevuje
se i dub letní (Quercus robur) nebo topol osika (Populus tremula). Dle leteckých snímků,
které má obec k dispozici lze odhadovat stáří stromořadí na 35-45 let. Stromořadí
je nepravidelné, zjevně chybí několik stromů. Jinak jsou dřeviny v dobrém zdravotním stavu.
Místo je klidné s malým provozem a je častým místem vycházek na soutok řek.
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5.1.

Biologické posouzení stávajícího stavu

Řešené lokality se nachází v katastru obce Soutice









Biogeografická oblast: kontinentální
Bioregion: 1.22 Posázavský bioregion
Geomorfologie: systém: Hercynský, provincie: Česká Vysočina, subprovincie: českomoravská soustava, oblast: středočeská pahorkatina, celek: Vlašimská pahorkatina,
podcelek: Mladovažická pahorkatina
Geologie: pararula, lokálně: lokalita na Kopečkách nivní sedimenty - hlína, písek štěrk
Půdy: kambizem modální, lokalita na Kopečkách fluvizem modální
Klimatická oblast: mírně teplá se srážkovou klasifikací 0
Potenciální přirozená vegetace: Luzulo albidae-Quercetum petraea, AbietiQuercetum
Nadmořská výška: 378 m n. m.

V rámci několikaleté spolupráce byl na lokalitě a v jejím okolí prováděn opakovaně terénní
průzkum a byla shromážděná obsáhlá data včetně fotodokumentace. Viz dokument Obnova
krajinných struktur a ozelenění na modelovém příkladu obce Soutice (Ing. Martina Havlová,
2013).
Záměrem předkládaného projektu je obnova polní cesty, nazývané místními jako Umrlčí
s vegetačním doprovodem, založení stromořadí v Kalné a obnova stromořadí na Kopečkách.
Stromořadí mají mimo jiné podpořit místní lokální systém ÚSES. Zvláště pak Umrčí cesta má
rozdělit velký lán pole. Dojde tak ke zpomalení povrchového odtoku vody a vytvoření
interakčního prvku v krajině

ŠIRŠÍ VAZBY NA KRAJINU:
Jedná se o nivní krajinu v poměrně hlubokém údolí řek Sázavy a Želivky, které se
na katastru obce stékají. Ač je obecně Posázaví poměrně lesnaté, tak ne příliš příkré svahy
údolí dovolily na katastru Soutic vznik krajiny čistě zemědělského charakteru. Půda
je obhospodařovávaná ve velkých lánech. Mimolesní vegetace se pak nachází většinou v
návaznosti na vodní toky a jejich okolí. Krajina není příliš strukturalizovaná. Významnou
zelenou osou je vegetační doprovod dálnice D1, který dělí katastr ze severu na jih.
Doprovodná vegetace v takto intenzivně obhospodařovávané krajině má řadu funkci,
od základních krajinotvorných po funkce biologické, kdy poskytuje úkryt řadě živočichů,
místo pro hnízdění, poskytuje potravu a stává se interakčním prvkem v plošně obdělávané
krajině.
Obec se v minulých letech snažila o obnovy stromořadí a alejí a péči o zeleň v obci.
 Zasaďte si svůj strom - komunitní obnova třešňového stromořadí v Černýši
(Ing. Martina Havlová, 2012)
 Doprovodná výsadba aleje na pozemcích p.č. 2014/1 a 2129/1 v k.ú. Soutice - MŽP
Program péče o krajinu (Ing. Čestmír Tvrzník)
 Doprovodná výsadba aleje na pozemku p.č. 2125 v k.ú. Soutice - AOPK Podprogram
pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (Ing. Čestmír Tvrzník)
 Doprovodná výsadba aleje na pozemku p.č. 2010/1 v k.ú. Soutice-AOPK
(Ing. Čestmír Tvrzník)
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Plán péče o strom 15-9-15, památná lípa, Soutice - Podprogram pro zlepšení
dochovaného přírodního a krajinného prostředí (Jan Svárovský, DiS.)

Území je velice rozmanité díky vodotečím a doprovodu fauny a flory, které jsou na ně
navázány. Z vodotečí je nejdůležitější jmenovat řeky Sázavu a Želivku, ale i Štěpánovský
potok. Řeky a území na ně navazující jsou zahrnuty do nadregionálního biokoridoru ÚSES,
ale i do sítě EECONET jako mezinárodně významné části přírody. Na Želivce se dále
nachází Evropsky významná lokalita Natura 2000 na území vodního díla Švihov. Jako
Natura 2000 a zároveň přírodní rezervace je hodnocen i Štěpánovský potok.
Na jedné straně nalezneme v údolích tyto na vodu navázané biotopy a na druhou stranu na
návrších a svazích se nachází zemědělská krajina, která je málo členěná a s nízkou
ekologickou funkcí a stabilitou.

Mapa 7
Biologické posouzení stavu lokality
(Zdroj: www.mapy.nature.cz)

Závěr:
V současné době je území Soutice velice rozporuplné. Nachází se zde hodnotné lokality
v návaznosti na vodoteče, ale většinu katastru tvoří málo členěná zemědělská krajina
s nízkou ekologickou funkcí a stabilitou.
Řešené lokality Umrlčí cesta a stromořadí v Kalné se nacházejí v části zemědělské krajiny,
kde je nízká biodiverzita. Stromořadí na Kopečkách je blíže k ekologicky hodnotným
lokalitám v údolí řeky Želivky.
Cílem projektu je propojovat krajinu a vztahy v ní, členit ornou půdu pomoci obnovované
cesty se zpomalením povrchového odtoku vod a podpořit biodiverzitu.
Výhodou projektu je, že navazuje na několik již realizovaných projektů se stejnými cíly
a vzniká tak souvislý systém.
Projekt počítá s minimem kácení (kromě odstranění nepůvodní smrčiny na Umrlčí cestě)
a prioritně se věnuje ošetření stávajících dřevin a výsadbám.
Nově navržené druhy stromového a keřového patra budou vysazeny z domácích dřevin nebo
původních starých krajových odrůd.
Dojde k obnovení polní cesty a založení druhově bohatých travo-bylinných porostů
z negeneticky ošetřeného osiva.
Na jednotlivých řešených lokalitách byla pozorována ptačí hnízda, ne však dutiny a jiné
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vzletové otvory. Dále se zde vyskytuje celá řada zástupců hmyzí říše a drobných obratlovců.
Nebyly pozorovány žádné zvláště chráněné druhy rostlin ani živočichů. Lze však
předpokládat, že územím migrují vzácnější druhy živočichů navázané na biokoridory řek
Sázavy a Želivky.

5.2.

Fotodokumentace stávajícího stavu

UMRLČÍ CESTA (p. č. 2058, 2128)

Foto č. 1: letecký snímek, kde se zaniklá cesta projevuju půdním vlhkostním příznakem (metoda letecké archeologie)

Foto č. 2, 3: pohled na porosty smrčin na začátku Umrlčí cesty u Soutic, místy jsou stromy uschlé nebo silně
proschlé (říjen 2015)
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Foto č. 4: pohled směrem k dálnici D1 (duben 2016)

Foto č. 5,6: smrčiny s vtroušenou borovicí (Pinus sylvestris) podél začátku Umrlčí cesty (říjen 2015)
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Foto č. 7: hodnotná část doprovodné porostu s dominantním dubem (Quercus robur) a pohled na kostel
sv.Jakuba Staršího (říjen 2015)

Foto č. 8: vykolíkovaná část zaniklé polní cesty (říjen 2015)

Foto č. 9: vykolíkované napojení obnovované polní cesty u křížku na silnici směrem na Kalnou (říjen 2015)
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HRUŠŇOVÉ STROMOŘADÍ V KALNÉ (p. č. 1998/4, 1998/1)

Foto č. 10: zpevněná komunikace k čerpací stanici Shell v Kalné (říjen 2015)

Foto č. 11, 12: cesta je v současnosti bez doprovodných dřevin a místy je škarpa uorána. Pohledy zpět ke Kalné
(říjen 2015)
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BŘEZOVÉ STROMOŘADÍ NA KOPEČKÁCH (p. č. 621/18, 2041/1)

Foto č. 13: mezerovité stromořadí na Kopečkách (říjen 2015)

Foto č. 14: převládajícím druhem je bříza (Betula pendula), ale objevuje se i dub letní (Quercus robur) (říjen 2015)
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Foto č. 15: stromořadí - boční pohled (říjen 2015)

Foto č. 16: stromořadí na jaře 2016
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6.

NÁVRH

Cílem návrhu je obnova úseku zaniklé polní cesty s doprovodnou výsadbou o celkové délce
968m a obnova doprovodné vegetace podél dvou dalších cest, které se nacházejí
v extravilánu obce Soutice.
Projekt řeší problematiku nízké biodiverzity, ekologické stability a strukturalizace krajiny,
kterou zapříčinil fakt, že centrální území extravilánu obce Soutice je z velké části tvořeno
intenzivně obhospodařovávanou zemědělskou půdou. Lesní zeleň a mimolesní vegetace
se váže převážně k vodním tokům na hranici katastru. Jediným výrazným prvkem mimolesní
vegetace je vegetační doprovod dálnice D1, který přetíná katastr Soutic. Podstatným
důvodem obnovení polní cesty je ale navrácení pietní hodnoty místu. Zaniklá cesta, které se
do dnes říká Umrlčí, byla místem, kde se v létech 1623-1626, 1640 a 1644 pohřbívány oběti
tří morových ran, které obec zasáhly.
Doprovodná vegetace v krajině zajišťuje útočiště různým živočišným druhům, přispívá
včelařům, vytváří specifické biotopy, snižuje povrchový odtok vod, příznivě ovlivňuje místní
mikroklima – mimo jiné také poskytne stín, poslouží jako větrolamy, přispívá k orientaci
v krajině. V případě ovocných stromů zajišťuje lidem ovoce. Obnovou této vegetace dojde
k výraznému zvýšení biodiverzity v oblasti a návratu k historické krajinné struktuře, jak
dokládá historický průzkum jednotlivých lokalit v kapitole 4.4.. Návrh počítá s ošetřením
stávající vegetace - probírky, zdravotní řezy, udržovací řezy atd. a s výsadbou nové
vegetace v místech, kde aktuálně chybí nebo bude vzhledem ke špatnému zdravotnímu
stavu a neperspektivitě odstraněna. Návrh vegetace vychází z potenciální přirozené
vegetace řešené lokality a výběru starých regionálních odrůd ovocných stromů, které se v
současné době začínají z krajiny vytrácet. Návrh respektuje stávající ÚPD.

UMRLČÍ CESTA (p. č. 2058, 2128)
Návrh počítá s obnovou zaniklého úseku tzv. Umrlčí cesty. Cesta bude obnovená jako
zatravněná polní cesta o šířce cesty 2m. Podél nově obnovované cesty bude na šířku
pozemku založen travo-bylinný porost. V rámci projektu dojde i k založení nových
doprovodných porostů podél nového úseku cesty a obnově porostu na prvním dnes
zpevněném úseku. Výsadby na prvním úseku cesty byly založeny rekultivačním způsobem
s velkým podílem jehličnatých dřevin (Picea abies, Pinus sylvestris), jejichž zdravotní stav
není v současnosti dobrý. S ohledem na zdravotní stav a nevhodnost těchto dřevin vůči
potenciální přirozené vegetaci lokality jsou dřeviny navrženy k odstranění. Ostatní porosty
jsou druhovou skladbou daleko bližší potenciální přirozené vegetaci (Quercus robur, Acer
platanoides, Betula pendula, Salix caprea, atd.) a jejich zdravotní stav byl charakterizován
jako dobrý. Porost velice funkčně cloní dálnici a proto zde dojde pouze k lehkým probírkám
porostu, které mají za cíl odstranit zejména dřeviny, které zarůstají do cesty nebo redukovat
jejich objem. Podél jižní hranice nově obnovené cesty dojde k výsadbě stromořadí, které
bude složeno z ovocných i neovocných druhů. Stromořadí je místy dvouřadé jako připomínka
ovocných sadů, které se dříve v hojném množství na katastru nacházely. Listnaté neovocné
stromy jsou umisťovány spíše poblíž dálnice, dál po cestě jsou pak kombinace ovocných
dřevin jako jsou ořešáky (Juglans regia), třešně (Prunus avium), hrušně (Pyrus communis)
a švestky (Prunus domestica). Severní hranice cesty je ponechána bez výsadeb a
do budoucna se zde počítá s umístěním křížové cesty nebo několika zastavení.
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HRUŠŇOVÉ STROMOŘADÍ V KALNÉ (p. č. 1998/4, 1998/1)
Podél jižní hranice cesty, která vede k čerpací stanici Shell, kde končí jako slepá, je
navrženo hrušňové stromořadí. Stromořadí je kombinací starých krajových odrůd a stromy
jsou navrženy v pěstebním tvaru vysokokmen, tak aby u nich bylo možné zapěstovat
podjezdnou výšku, i když provoz na komunikaci je minimální. Zelený pás meze polem
a komunikací bude zatravněn travo-bylinnou směsí, jelikož dnes je tento pás místy rozorán
až ke zpevněnému povrchu cesty.

BŘEZOVÉ STROMOŘADÍ NA KOPEČKÁCH (p. č. 621/18, 2041/1)
Stávající březové stromořadí na Kopečkách bude ošetřeno viz kap. Inventarizace stávajících
dřevin a pěstební opatření a bude dosazeno břízami (Petula pendula) v počtu 17 kusů.

6.1.

Druhové složení - koncept

Pro použití ovocných dřevin v extenzivním pojetí v krajině je nutné zvolit správnou podnož.
Výběr podnože je nenávratným krokem a nelze jej změnit, jako například přeroubování
nadzemní části. Ideálním spojením je: silně vzrůstná podnož – silně vzrůstná odrůda. Toto
spojení přispívá k dlouhověkosti, ale oddaluje plodnost. Akceptovatelným je i spojení: silně
vzrůstná podnož - středně vzrůstná odrůda, kdy je strom velice dobře kotven. 2 Přednostně
musí být použita generativní podnož. Podnož a odrůda musí mít dobrou afinitu
a kompatibilitu. Podnože musí splňovat požadavky SPPK C02 003 Funkční výsadby
ovocných dřevin v zemědělské krajině - Příloha č. 2 Vhodné podnože pro ovocné stromy.
Ovocné stromy v krajině se zapěstovávají jako vysokokmeny 1,7–1,9m (při vhodné
a zasmluvněné povýsadbové péči po schválení AD lze individuálně akceptovat i 1,5m
s následnou přebírkou dřeviny po zapěstování). Výsadbové spony méně vzrůstných druhů
(švestka) jsou 6-8m, středně vzrůstných stromů (jabloně, třešně) 8-10m a u vzrůstných druhů
(lípy, duby, javory) 13-15m. Přesné rozměry viz výkresová část.
Přesná odrůdová skladba bude v dostatečném časovém předstihu předložena AD
k odsouhlasení!!! Pojmy směs starých odrůd a směs odrůd je myšlena směs odrůd dle
předložených seznamů odrůd složená nejméně z pěti odrůd pro daný ovocný druh, pokud
není uvedeno jinak. Z uvedených seznamů budou k výsadbě preferovány staré lokální
odrůdy (odrůdy prioritní) oproti odrůdám starým, ale s plošným rozšířením (odrůdy
přijatelné). V ideálním případě se odrůdy objednají u školkaře v dostatečném předstihu před
realizací (3 roky). Liniová výsadba je doplněna o vzrůstnější listnaté stromy (duby, lípy,
javory, třešně ptačí), které plní v krajině funkci dominant a budou dlouhověké.
Výpěstky ovocných dřevin jsou navrženy typu prostokořený vysokokmen (Vk 170-180)
a listnaté neovocné stromy jako balové vysokokmeny (Vk 3xp 12-14). Vysazovat je možné
pouze školkařské výpěstky v kategorii certifikovaný rozmnožovací materiál (C) nebo
konformní rozmnožovací materiál (CAC)
Výpěstky a výsadba musí splňovat požadavky - SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných
dřevin v zemědělské krajině.
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Hrušeň - směs starých odrůd
Prioritní
Muškatelka šedá
Špinka
Solanka

Specializovaný
Konference
Hardyho
Charneuská
Salisburyova
Thirriotova

Přijatelný
Clappova máslovka
Boscova lahvice - vynikající chuti
Esperenova máslovka
Lucasova
Madame Verté
Pastornice
Pařížanka

Podnože pro kmenné tvary:
Hrušňové pláně
Hrušňový semenáč - ‘Špinka’, ‘Muškatelka šeda’, dále i ‘Boscova lahvice’, ‘Pastornice’ nebo
H-TE-1. polokulturní formy
H-TE-2
H-BO-1

Třešeň - směs starých odrůd
Prioritní
Chlumecká raná
Jánovka mšenská
Karešova (srdcovka) - raná - netrpí vrtulí třešňovou
Libějovická
Troprichterova

Specializovaný
Annonayská
Germersdorfská
Kaštanka
Rychlice německá - nejranější

Přijatelný
Burlat (polochrupka) - na opylení
Hedelfingenska
Napoleonova (chrupka)
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Podnože pro kmenné tvary:
Roubování často v korunce a využívá se tak mrazuodolnost planých třešni.
Pláňata třešni – ptáčnice –P-TU-1, P-TU-2, P-TU-3
Mahalebka - SL64, MH-KL-1, MF12/1

Švestka - směs odrůd
Prioritní
Durancie - samosprašná, k šarce tolerantní

Specializovaný
Čačanská lepotica
Gabrovská - částečně samosprašná, pozdní, výborná chuť a vysoká cukernatost, k šarce tolerantní
Wangenheimova - samosprašná, stará tradiční odrůda, k šarce tolerantní

Přijatelný
Anna Späth - pološvestka, velmi pozdní, nenáročná, k šarce tolerantní
Čačanská najbolja

Podnože
Myrobalán semenáč
MY-BO-1
MY-VS-1
Žlutý špendlík

Ořešák - směs odrůd
Prioritní
Mars - pozdní nebývá poškozen jarními mrazíky

Přijatelný
Apollo
Jupiter- pozdní nebývá poškozen jarními mrazíky

Podnože pro kmenné tvary:
Směs odrůd nebo semenáče, které dosahují větších rozměrů a zpravidla se lépe zapěstovávají
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6.2.

Zdůvodnění potřeby realizace opatření

Realizace opatření je opodstatněná s ohledem k nutnosti zlepšit zhoršený stav
krajiny a její ekologické stability, strukturalizace a biodiverzity, kterou zapříčinil fakt,
že centrální území extravilánu obce Soutice je z velké části tvořeno intenzivně
obhospodařovávanou zemědělskou půdou.
Dalším podstatným důvodem obnovení polní cesty je také navrácení pietní hodnoty místu,
na kterém docházelo k pohřbívání obětí moru.
V rámci realizace dojde k obnově doprovodné vegetace podél dvou cest a obnově
tzv. Umrlčí cesty, kde bude zbudován 968m dlouhý úsek cesty s obnovou doprovodné
vegetace. Obnovou této vegetace dojde k výraznému zvýšení biodiverzity v oblasti a návratu
k historické krajinné struktuře, jak dokládá historický průzkum jednotlivých lokalit v kapitole
4.4. Opatření jsou v souladu s ÚPD

6.3.

Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření

Realizace samotného projektu není časově náročná. Jedná se o ošetření stávajících
dřevin, kácení dřevin, probírek porostů, realizaci nových výsadeb a zbudování cesty.
Proto nedojde samotnou realizací k dlouhodobému narušení území ani např.
k plašení zvěře. Jelikož odstraňované dřeviny jsou poměrně mladé, charakteru
zahuštěných revitalizačních porostů, (ve špatném zdravotním stavu) není zde
předpoklad, že by byly silně osídleny různými živočichy, tak jako tomu je u starých
a senescentních jedinců.
I přesto ale projekt počítá s částečným ukládáním dřeva na místa na hromady, aby
vzniklo refugium hmyzu a drobných živočichů. Na prvním zpevněném úseku Umrlčí
cesty bude uložena vyskládána hráz z pokáceného dřeva.
Viz PD:
Některé starší, rozpadající se dřeviny nebo jejich části budou ponechány jako
refugium hmyzu (konkrétní dřeviny budou vybrány za účasti AD), stejně tak bude na
místě úhledně vyskládáno několik hromad z rozřezaných větví a kmenů sloužících
jako útočiště drobných živočichů. Charakter hromad bude odsouhlasen AD na místě.
Realizace projektu nebude probíhat v době hnízdění ptáků a mimo období s hnízdy
obsazenými snůškami a nevzletnými mláďaty volně žijících ptáků
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7.

INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN A PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ

Stávající dřeviny na řešených lokalitách byly inventarizovány v říjen 2015 s doposouzením
zdravotního stavu a vitality na konci dubna 2016 – viz tabulky.
Součástí tabulek je i návrh pěstebních opatření. Ponechávané dřeviny budou ošetřeny
předepsaným řezem dle potřeby. Způsob provedení řezu bude na místě odsouhlasen AD.
Dřeviny výrazně proschlé, odumřelé a ty, které jsou v kolizi s nově navrženými výsadbami
nebo cestou budou odstraněny. Některé starší, rozpadající se dřeviny nebo jejich části
budou ponechány jako refugium hmyzu (konkrétní dřeviny budou vybrány za účasti AD),
stejně tak bude na místě úhledně vyskládáno několik hromad z rozřezaných větví a kmenů
sloužících jako útočiště drobných živočichů (týká se pouze polních cest). Charakter hromad
bude odsouhlasen AD na místě.
Kácení stromů proběhne standardním způsobem s rozřezáním na kusy, odřezáním větví,
odstraněním pařezů, kořenů a odvezením rozštěpkované dřevní hmoty na místo určené
investorem. Shodně budou odstraněny také keře.
Ošetření stávajících dřevin, ale také dřevin nově vysazených (viz dále) bude provedeno
výhradně arboristou s Cerifikátem ETW nebo CČA - stromolezec. Certifikát bude předložen
před zahájením prací.
Celkem bude odstraněno: 537 m2 keřových porostů (223 m2 přímo, 314 probírkami)

UMRLČÍ CESTA (p. č. 2058, 2128)

5
5
9

3
3
6

15
15
54

4
4
4

3
3
4

1
1
1

3
3
3-4

2
2
2

S-RZ
S-RZ
S-RZ

145
20,40,
45,65,
70

10

5

50

4

4

1

3

3

S-RZ

vícekmen
1 stranná koruna
vykloněná
v 1,5m se koruna dělí do
V, inventarizováno v 1m

6

4

24

4

3

1

2

2

S-RZ

vícekmen

OBNOVA UMRLČÍ CESTY A DOPROVODNÉ VÝSADBY V KRAJINĚ

poznámka
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postupné

zdravotní stav
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suché větve
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P.č.
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HRUŠŇOVÉ STROMOŘADÍ V KALNÉ (p. č. 1998/4, 1998/1)
- lokalita je v současné době bez porostů dřevin

BŘEZOVÉ STROMOŘADÍ NA KOPEČKÁCH (p. č. 621/18, 2041/1)
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poznámka

suché větve

99

kácení - volné nebo
postupné

věkové stádium

5,5
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SH

132 18

plocha stromu (m²)

šířka koruny (m)

Betula pendula

obvod kmene (cm)

S1

taxon

výška stromu (m)

Stromy

výmladky na bázi
vykloněná, kořeny nad
terén, mechanické
poškození kosterních
kořenů
koruna inklinuje k
jednostrannosti, ostré V
větvení v koruně,
výmladky na bázi
mechanické poškození
kořenových náběhů
0,2x0,3m, 0,2x0,2m
vykloněná nad silnici, křivý
kmen, ulomená 1 kosterní
větev
mechanické poškození
kmene 0,5x0,1m,
0,2x0,3m
V větvení v horní části
koruny
výtok mízy
dvoják, pahýly po
odstraněných větví
´věšáky´
dvoják ostré V větvení,
instalace dynamické
vazby
vykloněná, uhýbá osice
výmladky na bázi kmene
spíše jednostranná
koruna, křivý kmen,
výmladky na bázi
pahýly po odstrněných
větvích, lehce od spodu
prosýchá
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LEGENDA:
P. č. – pořadové číslo dřeviny
Taxon – druh inventarizované dřeviny
Obvod kmene – obvod kmene v cm v prsní výšce (130cm)
Výška stromu, keře a porostu – výška udávaná v metrech
Šířka koruny a šířka keře – šířka udávaná v metrech
Plocha koruny - součin průměru šířky koruny stromu a jeho výšky (celý strom i s kmenem)
Sadovnická hodnota (SH)
stupnice 1-5 (metodika M. Pejchal); 1 – nejlepší, 5 nejhorší
Věkové stádium
1
2
3
4
5
6

nově vysazený jedinec
uchycený jedinec
stabilizovaný dospívající jedinec
dospělý jedinec
starý a dožívající jedinec
odumřelý jedinec

1
2
3

zanedbatelné procento suchých větví
několik suchých větví, prsochlý
významné procento suchých větví, silně proschlý

Suché větve

Zdravotní stav
0
1
2
3
4
5

výborný
dobrý
zhoršený
výrazně zhoršený
silně narušený
havarijní

Fyziologická vitalita
0
1
2
3
4
5

výborná
mírně narušená
zřetelně narušená
výrazně snížená
zbytková
odumřelý strom

Pěstební opatření
S-RZ
S-RB
S-RL
S-RLPV1
S-RLPV1
S-OV
S-SSK
S-RTHL
S-RTPP
S-RTZP
S-RV
K - SO
ŘOV1

řez zdravotní
řez bezpečnostní
redukční řezy lokální směrem k překážce
úprava průjezdního profilu
úprava průchozího profilu
odstranění výmladků
stabilizace sekundární koruny
řez na hlavu
na čípek (popouštěcí)
řez živých plotů a stěn
řez výchovný
řez soliterních keřů (podle průměru koruny)
Řez ovocných dřevin výchovný 1-5 rok po výsadbě (kombinace O-RP, O-RZ, O-OV)
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ŘOV2
ŘOV3
ŘOU
ŘOZ
ŘOVS

ODS

Řez ovocných dřevin výchovný 6-10 rok po výsadbě (kombinace O-RP, O-RZ, O-OV,
O-RZM)
Řez speciální* (oprava výrazných nedostatků ve vývoji mladé dřeviny, nutný
opakovaný zásah) (kombinace O-RP, O-RZ, O-OV, O-RZM)
Řezy udržovací u ovocných dřevin(kombinace řezů zdravotního O-RZ, průklestu ORP, odstraňování vlků a výhonů podnože dle potřeby stromu O-OV)
Řez ovocných dřevin zmlazovací (O-RZM,S,H)
Vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu (kombinace všech
technologií řezu dle potřeby stromu - kombinace O-RP, O-RZ, O-OV, O RZM, S, H)
odstranění jedince
dle SPPKA_02-002_2015_ŘEZ_STROMŮ a
SPPKA C02 005:2016 PÉČE O FUNKČNÍ VÝSADBY OVOCNÝCH DŘEVIN

Druhové složení porostní skupiny – taxonomické zastoupení skupiny jednotlivými druhy
% zastoupení – procentuální vyjádření zastoupení jednotlivých taxonů ve skupině
pokryvnost – procentuální vyjádření pokryvnosti plochy dřevinami

8.

GEODETICKÉ VYTYČENÍ

Prvním krokem při realizaci je geodetické vytyčení hranice parcel. Vytyčeny budou také
stromy, vždy první a poslední v řadě po úseku bez výsadby, avšak min každý 10. strom
v řadě. Vytyčení ostatních stromů bude provedeno odměřením.
V rámci realizace cesty dojde k vytyčení osy a okrajů obnovované cesty. Vytyčení bude
provedeno po ukončení zemědělské činnosti / ideálně na podzim po sklizni,
a to v dostatečném časovém předstihu před předseťovou přípravou půdy a setím ozimých
plodin. Dodavatel je povinen termín zkoordinovat se zástupcem investora a se zemědělci.
Před zahájením prací je třeba seznámit zemědělce s plánovanou realizací a upozornit je
na nutnou opatrnost při obhospodařování polí.
Vytyčení bude před zahájením prací odsouhlaseno investorem a autorským dozorem (AD).
Dále dojde k vytyčení veškerých sítí.
Před zahájením prací je nutno v koordinaci s investorem seznámit zemědělce s plánovanou
realizací a upozornit je na nutnou opatrnost při obhospodařování polí.

9.

TECHNOLOGIE OBNOVY TRAVNATÉ CESTY

9.1.

Příprava a založení pláně u obnovované cesty

Po geodetickém vytyčení cesty bude provedeno odstranění stávajících porostů kolidujících
s navrženou cestou, stržení případného vegetačního krytu, odstranění větších kamenů a
dalších nežádoucích částí. Následně bude pláň vyrovnána, případné terénní nerovnosti
(meze vzniklé vynášením zeminy orbou na začátku cesty a terénní nerovnosti při napojení
na silnice u křížku) budu strženy nebo dosypány. Bude zachováno stávající výškové
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uspořádání podélného profilu.
Takto vyčištěná a připravená pláň bude přebrána AD a až následně hutněna. Hutnění
silničním nevibračním válcem, hmotnost nad 10t. Takto zhutněná pláň bude převzatá AD.
Případná odstraněná zemina, která může vzniknout po stržením mezí, bude po dohodě
s obcí použita na rekultivační práce a terénní úpravy na pozemku p. č. 440/11 v k. ú. Soutice
Pozemek pro uložení zeminy je v majetku obce a nachází se přibližně 2 km od místa stavby.

9.2.

Modelace krajnic

Po hutnění pláně cesty dojde k modelaci krajnic viz Travnatá cesta - vzorový příčný řez A-A´.
Jedná se o zemní prohloubené nezpevněné krajnice o šířce 0,5m a hloubce 15cm (podél
severní strany komunikace se šíře krajnice pohybuje mezi 0,2-0,5m). Tvar oblý. Modelace
ruční nebo příkopovou lopatou. Krajnice budou přebrány AD.
Vytěžená ornice bude dále použita ta konstrukci cesty.

9.3.

Hutněná zatravňovací vrstva

Zatravňovací vrstva bude pokládána na vyrovnanou zhutněnou pláň (kap. 9.1)
s vymodelovanými krajnicemi (kap. 9.2). Pro modelaci bude použita vytěžená ornice
z modelace krajnic, která bude překatrována tak, aby neobsahovala kameny větší 3cm,
stavební zbytky a těžko rozložitelné rostlinné části. Vytěžená ornice bude vrstvena
střechovitě od středu viz Travnatá cesta - vzorový příčný řez A-A´, tak aby sklon směrem od
středu ke krajnici klesal 2% (max 3%). Hutnění bude nevibračním lehkým válcem zásadně
od krajů ke středu. Hutněná bombírovaná vrstva bude před založením travo-bylinného
porostu odsouhlasena AD.
Bude vyrovnán přechod do přilehlých krajnic.

9.4.

Příprava pláně pro travo-bylinný porost na okraji cest, v ploše vykácených
porostů a na orné půdě

Dojde k odstranění porostů v prostoru cesty a po jejích stranách v rozsahu dle PD. Před
zahájením terénních úprav a přípravy pláně pro travo-bylinný porost bude pozemek poprvé
celoplošně odplevelen (např. postřikem Roundap). Bez plošného odplevelení nelze díky
výskytu vytrvalých plevelů (Urtica dioica, Aegopodium podagraria, Anthiriscus sylvestris,
Cirsium arvense atd.) a výdrolu zemědělských plodin docílit záměru založit zde travo-bylinný
porost a jeho následného udržení. Plochy je nutno před zpracováním půdy vyčistit od všech
nežádoucích materiálů, zejména od stavebních zbytků, kamenů, obalů a těžko rozložitelných
rostlinných částí. Půdu znečištěnou tuky, oleji, barvami a dalšími látkami ohrožujícími rostliny
je nutno vyměnit. Je třeba prověřit, že půda není znečištěna i do hlubších vrstev. V okolí
ponechávaných vzrostlých stromů bude drn odstraněn ručně, velmi opatrně tak, aby nebyly
poškozeny kořenové náběhy a kořeny. Výška terénu u stávajících dřevin nebude měněna.
Následně dojde k modelaci krajnic, které budou na místě odsouhlaseny AD. Na všech
místech, na kterých bude nově zakládán trávník (travo-bylinná směs) bude provedena
příprava pláně. Pláň podkladu nemá před rozrušením půdy vykazovat na měřící linii v délce
4 m prohlubně větší než 5 cm od požadované roviny, u napojení okolní plochy větší než
3 cm jmenovité výšky. Je zde počítáno s druhým chemickým odplevelením (např. postřik
Roundap) vzcházejících plevelů z půdní zásoby. V rámci přípravy půdy dojde ke kypření
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kultivátorováním, které musí být stejnoměrné, musí dosahovat nejméně do hloubky 15 cm
a musí napravit také zhutnění způsobené použitím nářadí a strojů. Je nutné zabránit
nežádoucímu zhutnění v hlubších vrstvách půdy. Rozrušení podkladu bude celoplošně
provedeno, pokud jeho svažitost nepřesahuje poměr 1 : 1,25. Na plochách se sklonem
větším než 1 : 1,25 je potřeba povrch podkladu zdrsnit vhodnou formou tak, aby bylo možno
dosáhnout dostatečného spojení podkladu s rozprostíranou vegetační vrstvou půdy. Je třeba
postupovat opatrně v místech stávající vegetace!
Následuje celkové urovnání povrchu vč. odstranění zbytků plevelů, kořenů a kamenů
nad 3 cm vláčením, válením a hrabáním. Na takto připravený, terénně vymodelovaný
a odplevelený podklad bude oseta travo-bylinná směs.
Jednotlivé technologické kroky budou v průběhu prací přebírány autorským dozorem (AD).

9.5.

Založení travo-bylinného porostu na travnaté cestě

Travo-bylinný porost je charakterizován dle normy ČSN 839031 jako krajinný trávník, který
je propustný pro vodu i vzduch a bude využíván mimoprodukčně, tzn., že směs bude složena
z většího počtu nižších lokálních druhů travin a bylin.
Osevní směs bude před zahájením realizace odsouhlasena investorem a projektantem (AD).
Popis:
Druhové složení:
Způsob založení:
Závlaha:
Počet sečí za rok:

založení travobylinného porostu na travnaté cestě
osevní směs pro štěrkové trávníky s řebříčkem
přímý výsev, 25g / m2
cisternou
5-6

Zakládání travo-bylinného porostu bude realizováno dle podmínek ČSN, viz úvod této
kapitoly a Certifikované metodiky Zakládání a ošetřování krajinných trávníků a travnatých
ploch veřejné zeleně (SZÚZ, 2011). Podklad - urovnaná zhutnělá pláň - viz kap.
9.1.s navrstvenou hutněnou bombírovanou zatravňovací vrstvou - viz kap 9.3. Zatravňovací
vrstva je z bezplevelné ornice (pokud ornice nebude bezplevelná bude plevel po vzejití
ošetřen 1x totálním herbicidem).
Na takto připravený podklad bude přímým výsevem oseta osevní směs pro štěrkové trávníky
s řebříčkem. Po výsevu bude povrch uválen a následně dostatečně zalit – množství 10l/m2.
Druhá zálivka proběhne v dostatečném odstupu a dle klimatických podmínek taktéž dávkou
10l/m2.
Doporučené složení směsi osiva pro štěrkový trávník (ref. RSM 5.1. - Štěrkový trávník
s řebříčkem Agrostis)
Festuca rubra rubra 15%, Festuca rubra trichophylla 13%, Lolium perenne 35%, Poa
pratensis 30%, Achillea millefolium 2% + přídavek Thymus vulgaris 5%.
Směs osiva bude odsouhlasena autory projektu. Předložen bude míchací protokol.
Cílem výsevu je vytvořit vytrvalý, přírodě podobný porost s nízkými nároky na udržovací péči.
Stav přebírky: Travo-bylinný porost bude přebírán 14 dní po první seči a bude ho tvořit pokud
možno vyrovnaný porost, který v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy průměrně asi
z 50% (nejméně však 40% na nejvýše 30% plochy) rostlinami požadované osevní směsi.
Pokud daná pokryvnost nebude po první seči dosažena je zhotovitel povinen na své náklady
seč opakovat nebo porost dosít a zapěstovat do požadovaného přebírkového stavu.
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10.

TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ

Zakládání vegetačních prvků a následná rozvojová a udržovací péče se řídí normami
týkajícími se oboru sadovnictví a krajinářství. Jedná se o následující normy:
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 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby
stabilizace terénu
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče
o vegetační prvky
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů
a vegetačních ploch při stavebních pracích
Metodika Zakládání a ošetřování krajinných trávníků a travnatých ploch veřejné zeleně
(SZÚZ, 2011).
SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině
SPPK A02 010 Péče o vegetaci kolem veřejné dopravní infrastruktury.
SPPKA C02 005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin
Kvalita použitého rostlinného materiálu se řídí normou ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných
dřevin a SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině s bližší
specifikací uvedené v PD. Použitý rostlinný materiál musí být z fytopatologického hlediska
nezávadný a velikostně bude odpovídat požadavkům projektu. Vysazovat je možné pouze
školkařské výpěstky v kategorii certifikovaný rozmnožovací materiál (C) nebo konformní
rozmnožovací materiál (CAC)
Rostliny budou dodány ze školek s podobnými klimatickými podmínkami a pěstitelem bude
garantována plná mrazuvzdornost. Kvalita – 1. třída jakosti dle ČSN 46 4902 Výpěstky
okrasných dřevin.
Výsadby budou umístěny mimo trasy inženýrských sítí. Případné trasy je nutné nechat
vytyčit příslušným správcem sítě. V případě střetu s jejich trasami nebo ochrannými pásmy
bude realizátor postupovat dle pokynů AD a vyjádření správce dané sítě.
Dřeviny a rostliny budou vytyčeny dle výkresu č. 03 až 08. Poloha všech dřevin
a rostlin bude před výsadbou odsouhlasena AD!
Navržená ošetření a výchovné řezy budou provedeny výhradně arboristou s Cerifikátem
ETW nebo CČA - stromolezec.
Pro kvalitní vývoj zeleně je i v průběhu realizace nezbytné zabezpečení trvalé zálivky;
pravidelnou zálivku je nutné zajistit samozřejmě také všem travnatým plochám.
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10.1.

Výsadba vzrostlého listnatého stromu

výsadba stromu do rostlého terénu
Acer platanoides, Quercus robur, Prunus avium
Vk 3xp 12-14 nebo 14-16 (bal)
tříbodové kotvení dřevěnými kůly, úvazkový popruh
plastová chránička kmene proti okusu zvěří + nátěr
ref. Recervin
Vyvázání:
bambusová tyč
Způsob založení:
stabilizovaný terén
Závlaha:
závlahová mísa, průměr 80 cm
Velikost výsadbové jámy:
0,6 m3; hloubka 0,8m
Zajištění povrchu výsadbové jámy: zálivková mísa vytvořená z vykopané zeminy a 10 cm vrstvy
mulčovací borky (15-40 mm frakce)
Pěstební substrát:
bez výměny půdy
Popis:
Druhové složení:
Označení výpěstku:
Způsob kotvení:
Ochrana kmene:

Technologie založení:
Přípustnou dobou pro výsadbu balových listnatých stromů je období od opadu listů cca 1/2
října do období před rašením cca 1/2 dubna.
Výsadba bude probíhat na vytyčené místo odsouhlasené AD a na předem vyčištěné
stanoviště viz výše. Velikost výsadbové jámy bude o celkovém objemu 0,6m3 a hloubce min.
0,8 m.
Hloubení jámy o velikosti 0,6 m3, prolití výsadbové jámy - 50 l vody, zajištění propustnosti
podloží. Nebude-li podloží dostatečně propustné, bude vytvořena drenáž např. z cihelného
recyklátu po dohodě s AD. Následuje výsadba, přičemž vyjmutá zemina ze spodní části
výsadbové jámy (podorničí) bude uložena na jiné místo než ornice (vrchní vrstva).
Při výsadbě bude v jámě vytvořena dvouvrstvá vegetační vrstva. Ve spodní části jámy mocnost 50cm bude použito podorničí vytěžené z jámy, v horní vrstvě jámy - mocnost 30cm
bude použita ornice z vrchní části jámy. Zásoby živin budou doplněny dávkou hnojiva ref.
Silvamix Forte – 5ks tablet ke stromu. Zemina ve výsadbové jámě bude hutněna po vrstvách
o mocnosti 15 cm statickým zatížením (nesmí být použito vibračního hutnění).
Strom bude umístěn na střed výsadbového prostoru, následuje kotvení – třemi kůly tak, aby
strom byl dostatečně stabilizován (odkorněný dřevěný kůl Ø 8cm, s fazetou a špicí, bezbarvá
impregnace), úvazek. Ke kmínku bude instalována 3m vysoká bambusová tyč, ke které bude
stromek vyvázán, tak aby nedocházelo k ohýbání terminálu vlivem větru.
Kmen stromu bude chráněn plastovou chráničkou proti okusu zvěří v celé délce kmenu
i ve spodních částech koruny.
U všech stromů bude zhotovena zálivková mísa z podložní zeminy a jemně drcené borky /
štěpky se schopností pojmout jednorázovou zálivkou. Okraj mísy bude vyvýšen nad okolní
terén, borka nebude přihrnuta těsně ke kořenovému krčku stromu. Následuje výchovný
povýsadbový řez provedený arboristou s Cerifikátem ETW nebo CČA - stromolezec, zálivka
cisternou - 50 l vody / strom a nátěr přípravkem proti okusu a oloupání zvěří.
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10.2.

Výsadba ovocného stromu

výsadba ovocného stromu do rostlého terénu
ořešák, jabloň, třešeň, hrušeň, švestka,
Vk 170 - 180 (prostok.)
jedním svislým dřevěným kůlem, úvazkový popruh
plastová chránička kmene proti okusu + nátěr
ref. Recervin
Vyvázání:
bambusová tyč
Závlaha:
závlahová mísa, průměr 60 cm
Velikost výsadbové jámy:
0,25 m3; hloubka 0,6 m;
Zajištění povrchu výsadbové jámy: zálivková mísa vytvořená z vykopané zeminy a 10 cm
vrstvy mulčovací borky (15-40 mm frakce)
Pěstební substrát:
bez výměny půdy
Popis:
Druhové složení:
Označení výpěstku:
Způsob kotvení:
Ochrana kmene:

Technologie založení:
Výsadba ovocných stromů se řídí ustanovením SPPK A02 001 – Výsadba stromů.
Přípustnou dobou pro výsadbu prostokořených ovocných stromů je období od opadu listů
cca 1/2 října nejdéle do období, kdy má půdy -3°C. Dodávku dřevin je nutné přizpůsobit
počasí.
Výsadba bude probíhat na vytyčené místo na předem vyčištěné stanoviště (od nežádoucích
příměsí, kamenů a rostlinných zbytků – viz výše). Velikost výsadbové jámy bude o celkovém
objemu 0,25m3 a hloubce min. 0,6 m.
Hloubení jámy o velikosti 0,25m3, prolití výsadbové jámy - 30 l vody, zajištění propustnosti
podloží. Nebude-li podloží dostatečně propustné, bude vytvořena drenáž např. z cihelného
recyklátu po dohodě s AD. Následuje výsadba, přičemž vyjmutá zemina ze spodní části
výsadbové jámy (podorničí) bude uložena na jiné místo než ornice (vrchní vrstva).
Při výsadbě bude v jámě vytvořena dvouvrstvá vegetační vrstva. Ve spodní části jámy mocnost 30cm bude použito podorničí vytěžené z jámy, v horní vrstvě jámy - mocnost 30cm
bude použita vytěžená ornice. Zásoby živin budou doplněny dávkou hnojiva ref. Silvamix
Forte – 4ks tablet ke stromu. Zemina ve výsadbové jámě bude hutněna po vrstvách
o mocnosti 15 cm statickým zatížením (nesmí být použito vibračního hutnění).
Strom bude umístěn na střed výsadbového prostoru, následuje kotvení svislým dřevěným
kůlem tak, aby strom byl dostatečně stabilizován (odkorněný dřevěný kůl Ø 8cm, s fazetou
a špicí, bezbarvá impregnace), úvazek. Kůl je zatlučen do dna výsadbové jámy do hloubky
0,5 m mírně od středu směrem na jih, splní tak funkci přistínění kmínku. Kmen stromu i úzká
koruna či koruna po garnituře budou ochráněny světlou plastovou chráničkou proti okusu
zvěří. Bude proveden nátěr kmene přípravkem na ochranu proti okusu a loupání zvěří.
Chránič musí být řešen tak, aby nemohl být vyzdvižen zvěří při vytloukání parohů. Ke kmínku
bude instalována 3m vysoká bambusová tyč, ke které bude stromek vyvázán, tak aby
nedocházelo k ohýbání terminálu vlivem větru.
U všech stromů bude zhotovena zálivková mísa z podložní zeminy a jemně drcené borky
se schopností pojmout jednorázovou zálivkou. Okraj mísy bude vyvýšen nad okolní terén,
borka nebude přihrnuta těsně ke kořenovému krčku stromu. Následuje výchovný
povýsadbový řez provedený arboristou s Cerifikátem ETW nebo CČA - stromolezec, zálivka
cisternou - 50 l vody / strom a nátěr přípravkem proti okusu a oloupání zvěří.
Skladba sortimentu ovocných stromů, typ výpěstku a podnože bude před zahájením
realizace konzultován a odsouhlasena autory projektu!
Dále budou předloženy certifikáty původu dřevin a podnoží. Dodávku dřevin je nutné
přizpůsobit počasí.
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10.3.

Berličky pro sedání dravců

Na úsecích, na kterých dojde k založení nové výsadby a chybí zde stávající vrostlé dřeviny,
dojde k instalaci berliček pro sedání dravců. Jedná se o dřevěnou T konstrukci skládající se
z 4,5m dlouhého odkorněného dřevěného kůlu Ø 15cm a 0,4m dlouhé dřevěné příčky pevně
umístěné kolmo na tento svislý kůl. Svislý kůl bude zatlučen do země tak, aby byl dostatečně
stabilizován pro daný účel.
V rámci dvou lokalit bude umístěno 30ks berliček.
UMRLČÍ CESTA (p. č. 2058, 2128) - 10ks
HRUŠŇOVÉ STROMOŘADÍ V KALNÉ (p. č. 1998/4, 1998/1) - 3ks
Přesná poloha bude upřesněna na místě v rámci AD. Dravci svým sedáním na terminály
vysazených stromů působí značné škody na nových výsadbách. Berličky mají tento jev
eliminovat.

10.4.

Založení travo-bylinného porostu (okraje cesty, dosevy v ploše vykácených
porostů, orná půda)

Travo-bylinný porost je charakterizován dle normy ČSN 839031 jako krajinný trávník a bude
využíván mimo produkčně, tzn. že směs bude sestávat z většího počtu nižších lokálních
druhů. Příměs jetelovin max. do 10%.
Způsob založení travo-bylinného porostu bude proveden dle Certifikované metodiky
Zakládání a ošetřování krajinných trávníků a travnatých ploch veřejné zeleně (SZÚZ, 2011).
Popis:
Druhové složení:
Způsob založení:
Závlaha:
Počet sečí za rok:

založení travo-bylinného společenstva
osivo namíchané na zakázku dle specifik stanoviště
RSM 8.1 (ref. fa. Agrostis trávníky s.r.o.)
přímý výsev, 15 g / m2 – dle zvolené osevní směsi
cisternou
2-3

Způsob založení travo-bylinného porostu bude proveden dle Certifikované metodiky
Zakládání a ošetřování krajinných trávníků a travnatých ploch veřejné zeleně (SZÚZ, 2011).
Podklad - urovnaná pláň - viz kap. 7.1 bude vyčištěn do hloubky min. 0,2 m od nežádoucích
příměsí, stavebních zbytků, kamenů. Plochy budou poté urovnány jemnými terénními
úpravami, stávající vegetační kryt bude vyvláčen a odstraněn. Travo-bylinné porosty budou
založeny přímým výsevem v ideálním agrotechnickém termínu/podzim, aby došlo
k přemrznutí osiva. Přesný postup osetí bude konzultován s dodavatelem směsi
a s projektantem. Směs osiva pro travo-bylinný porost:
Směs osiva bude namíchaná na zakázku na základě stanovištních podmínek v rámci
dodávky
realizace
odbornou
šlechtitelskou
stanicí
a
bude
konzultována/
odsouhlasena autory projektu. Dodavatel je povinen předložit míchací protokoly na směsi.
Cílem výsevu travo-bylinného společenstva je trvalý, přírodě podobný porost s nízkými
nároky na udržovací péči a vyšší ekologickou hodnotou.
Travo-bylinný porost bude následně dostatečně zalit – množství 10l/m2.
Směs osiva bude namíchána z vhodných druhů jednoděložných a dvouděložných rostlin
vybraných na základě druhů přirozené potenciální vegetace (viz kap. 4.5 této dokumentace)
a biotopů řešené lokality. Osevní směs bude vytvořena se zastoupením travin cca z 70%.
Množství navrženého výsevku bude dále konzultováno s dodavatelem osiva (ref. fa. Agrostis
trávníky s.r.o.).
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Směs dle RSM 8.1. – bylinná směs pro biotopy, Varianta 1
Trávy 70%: Agrostis capillaris 5%, Festuca ovina duriuscula 20%, Festuca rubra commutata
10%, Festuca rubra rubra 10%, Anthoxanthum odoratum 5%, Briza media 3%, Bromus
mollis 5%, Cynosurus cristatus 10%, Trisetum flavescens 2%
Byliny 30%: Achillea millefolium 0,5%, Agrostemma githago 2%, Anthemis tinctoria 1,5%,
Campanula patula 0,2%, Campanula rotundifolia 0,2%, Centaurea cyanus 1,5%, Centaurea
jacea 1,5%, Crepis biennis 1,0%, Daucus carota 1,5%, Galium mollugo 1,5%, Galium verum
0,5%, Hypericum perforatum 1,5%, Knautia arvensis 1,0%, Leontodon hispidus 0,5 %,
Leucanthemum vulgare 1,5%, Lotus corniculatus 0,3%, Lychnis flos-cuculi 0,5%, Malva
moschata 1,5%, Onobrychis vicifolia 1,5%, Papaver rhoeas 1,0%, Pimpinella saxifraga 1,5%,
Salvia pratensis 2,0%, Sanguisorba minor 2,5%, Silene vulgaris 1,0 %, Tragopogon
pratensis 1,8%
Stav přebírky: Travo-bylinný porost bude přebírán 14 dní po první seči a bude tvořit pokud
možno vyrovnaný porost, který v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy průměrně asi z
50% (nejméně však 40% na nejvýše 30% plochy) rostlinami požadované osevní směsi.
Pokud daná pokryvnost nebude po první seči dosažena je zhotovitel povinen na své náklady
v rámci dokončovací péče seč opakovat do požadovaného přebírkového stavu. V rámci
dokončovací péče budou probíhat zálivky trávníku, pokud nebude příznivé počasí (dostatek
přirozených srážek).

11.

SPECIFIKACE ROSTLINNÉHO MATERIÁLU

Kvalita použitého rostlinného materiálu se řídí normou ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných
dřevin – Společná a základní ustanovení, ČSN 46 4901 Osivo a sadba – Sadba okrasných
dřevin a SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině s bližší
specifikací uvedené v PD, přičemž požadavky PD nad rámec normy jsou nadřazené.
Použitý rostlinný materiál bude odpovídat I. třídě jakosti a musí být z fytopatologického
hlediska nezávadný a velikostně bude odpovídat požadavkům projektu. Vysazovat je možné
pouze školkařské výpěstky v kategorii certifikovaný rozmnožovací materiál (C) nebo
konformní rozmnožovací materiál (CAC)
Rostliny musí mít vlastnosti rodu, druhu, odrůdy, kultivaru. Všechny dřeviny budou dodány
s dobře prokořeněnými zemními baly, úměrnými velikosti rostliny nebo prostokořené.
Všechny stromy musí mít zapěstovaný průběžný terminál!!!
Dřeviny budou dodány výhradně z obdobných klimatických oblastí s řešeným územím.
Zhotovitel předloží s dostatečným předstihem AD seznam odrůd ovocných dřevin
k odsouhlasení.
VÝPĚSTKY VE STROMOŘADÍ BUDOU SHODNÉHO GENETICKÉHO PŮVODU I STÁŘÍ.
Dodavatel předloží dodací list ze školky s certifikátem původu.
Koruna stromů (VK) bude pravidelná, souměrná, správně narostlá k danému kultivaru a stáří.
Terminál bude zjevně! průběžný po celé výšce koruny. Kmen bude dokonale rovný,
se zdravou a nepoškozenou borkou, zahojený po odstranění obrostu, prostý pěstebních
úvazků a zúženin po pěstebních úvazcích.
Koruny a celé stromy jednoho druhu a kultivaru budou stejně zapěstované a rozdíly
ve výšce, síle kmene, nasazení koruny, objemu a hustotě koruny a v celkovém vzhledu
nebudou u jedinců žádné nebo zcela minimální. Při dodání na místo výsadby a po vysazení
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budou stromy naprosto zdravé, bez jakéhokoliv mechanického poškození, nezahojených ran
a oděrek. Výška nasazení koruny bude odpovídat pěstebnímu tvaru. Obvod kmínku měřený
v 1m bude u ovocných druhů minimálně 8-10cm, lépe však 10-12cm.
Zemní baly budou pevné a dobře prokořeněné živými kořeny a kořenovým vlášením,
nepoškozené, odpovídající obvodu kmene a velikosti koruny, minimálně 3x přesazované.
Prostokořenné výpěstky budou mít dostatečné množství kořenů, na kterých nebudou
nezahojené rány větší než 2,5cm na průřezu. Kromě hlavních kořenů budou mít výpěstky
i kořeny postraní.
V rámci povýsadbové péče budou dřeviny vyvětveny do finální výšky kmene 350 cm (výška
kmene se měří od kořenového krčku k nejníže položeným větvím v koruně).
Před výsadbou bude AD provedena kontrola kvality sazenic, neodpovídající dřeviny nebudou
akceptovány. Ke kontrole výsadbového materiálu bude AD zhotovitelem vyzván
s dostatečným předstihem.

Specifikace průběžného kmenu
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Počet celkem

Pořadové
číslo

Specifikace

Taxon

Zkratka

UMRLČÍ CESTA (p. č. 2058, 2128)

OVOCNÉ STROMY
JRE

Juglans regia/ ořešák - směs odrůd

PAS

Prunus avium / třešeň - směs starých odrůd

PCS

Pyrus communis / hrušeň - směs starých
odrůd

PDS

Prunus domestica/ švestka - směs odrůd

Vk 170 - 180,
prostokořenný
Vk 170 - 180,
prostokořenný
Vk 170 - 180,
prostokořenný
Vk 170 - 180,
prostokořenný

66-68, 104-109

9

38-44, 55-65

18

45-54, 110-114

15

74-89, 115-126

28

Ovocné stromy celkem

70

LISTNATÉ STROMY
APL

Acer platanoides/ javor mléč

Vk 3xp 12-14 (bal)

1, 2, 15, 16, 29-31

7

PAV

Prunus avium/ třešeň ptačí

Vk 3xp 12-14 (bal)

23

QRO

Quercus robur/ dub letní

Vk 3xp 14-16 (bal)

12-14, 17-25, 90-100
3-11, 26-28, 32-37, 69-73,
101-103
Listnaté stromy celkem

26
56

OVOCNÉ STROMY
Pyrus communis / hrušeň - směs starých
PCS
odrůd

Vk 170 - 180,
prostokořenný

Počet celkem

Pořadové
číslo

Specifikace

Taxon

Zkratka

HRUŠŇOVÉ STROMOŘADÍ V KALNÉ (p. č. 1998/4, 1998/1)

1-31

31

Ovocné stromy celkem

31

Počet celkem

Pořadové
číslo

Specifikace

Taxon

Zkratka

BŘEZOVÉ STROMOŘADÍ NA KOPEČKÁCH (p. č. 621/18, 2041/1)

LISTNATÉ STROMY
BPE

Betula pendula/ bříza bělokorá

Vk 3xp 12-14 (bal)

1-17

17

Listnaté stromy celkem
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M. j.

Počet m. j.

VÝKAZ VÝMĚR

Položka

12.

Ovocné stromy

ks

101

Stromy

ks

73

Travnatá cesta

m

2

Travo - bylinný porost - okraj cesty + dosevy v ploše vykácených porostů a na orné půdě

m

2
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NÁSLEDNÁ PÉČE

13.

Nezbytnou podmínkou pro plnohodnotné plnění funkce navržených vegetačních prvků je
následná pravidelná rozvojová a udržovací péče. Technologie udržovací péče vegetačních
prvků se bude řídit dle normy ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině –
Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky a standardy SPPK A02 002 Řez stromů,
SPPK A02 010 Péče o vegetaci kolem veřejné dopravní infrastruktury a SPPKA C02
005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin. Péče o památné a senescentní
stromy, bude prováděna dle standardu SPKK A02 009 Speciální ošetření stromů.
Pro následnou péči je nutné zajistit dovoz zálivkové vody.
13.1.

Rozvojová péče po dobu prvních 2 let

V průběhu prvních 2 let po výsadbě bude realizována tzv. rozvojová péče. Rozvojová péče
zahrnuje pravidelnou zálivku (především v obdobích sucha), výchovný řez stromů
(ve vhodném agrotechnickém termínu), kontrolu stavu úvazků a kůlování, případně jejich
znovu uvázání či opravu kůlování a zálivkové mísy, seč travo-bylinného porostu. Po výsevu
travo-bylinného společenstva, v případě extrémního sucha, bude prováděna pravidelná
zálivka.

13.1.1. Ovocné stromy a péče po dobu minimálně 10 let po výsadbě
Po výsadbě
Po výsadbě školkařského výpěstku s jednoletou korunkou na stanoviště spočívá výchovný
řez v zapěstování pevné konstrukce koruny s omezeným počtem a s dobře rozmístěnými
větvemi, které si nebudou v budoucnu konkurovat a budou schopny tvořit dostatek
plodonosného obrostu a následně plodů.
Po výsadbě na trvalé stanoviště zakládáme u kmenných tvarů nejčastěji tzv. polopřirozenou
pyramidální korunu, sestávající z pokračování kmene (terminál, vedoucí výhon) a 3–4
postranních větví. Postavení větví má být prostorově vyvážené, větve nebudou vycházet
z jednoho místa, ale budou vzdáleny nad sebou alespoň 10–20 cm, čímž se předejde
možnému rozlomení korunky. Vzdálenost sousedících kosterních větví se označuje jako
výškový odstup ramen. Rozmístění větví do prostoru z pohledu ptačí perspektivy pak udává
tzv. úhel rozchodu mezi dvěma sousedícími větvemi. Ideální je stav, kdy jednotlivé úhly
rozchodu jsou stejné. Pro základ koruny jsou kosterní větve vybírány na genetické spirále
s ohledem na úhel odklonu, tj. takové, které svírají s vertikální osou stromku ne příliš ostrý
úhel. U kmenných tvarů je ideální uhel odklonu 45°. Viz SPPKA C02 005:2016 Péče
o funkční výsadby ovocných dřevin.

Výchovný řez
Klasický výchovný řez pyramidální koruny vypadá tak, že se výhony zakracují první rok
vysazení nejméně o 2/3, raději i více, aby se podpořil růst kořenové soustavy. Při jarní
výsadbě probíhá zakrácení ještě silněji, na 2–3 pupeny. Tento zásah je velice důležitý
zejména v horších půdně-klimatických podmínkách. Míru zakrácení určuje nejslabší
výhon, ostatní přizpůsobíme zhruba stejné výšce, při dodržení zásady řezu na vnější pupen.
Prodlužující výhon kmene (terminál) je zakrácen až na konec a to tak, aby po řezu
přesahoval postranní větve asi o 10–25 cm; je dbáno na to, aby řez byl proveden principem
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střídavého řezu, tedy na pupen vyrůstající nad místem řezu předchozího roku (tedy tzv. řezu
na korunku ve školce). U zkracování platí obecné pravidlo: čím slabší stromek, tím hlubší
zakrácení, ztráta dřeva v prvním roce bude v následujících letech dostatečně
kompenzována. Pokud se na výpěstku objeví tzv. dvoják (vidličnatě rozdvojený terminál),
je jeden výhon odstraněn a z druhého je zapěstována nová koruna, jelikož by hrozilo
rozlomení koruny.
Pokud jsou stromky (obzvláště podzimní výsadba) slabé v kmínku ale i kořenovém balu je
nutné přejít k metodě garnitury obrostu. Ta podpoří růst kořene a zesílení kmínku. Garnitura
obrostu je postup, kdy se veškerý boční obrost po výsadbě zcela odstraní na větevní
kroužek, aby byl kmínek rovný a hladký. Dle potřeby je zakrácen i terminál. Zásah se provádí
v období řezu nejvhodnějším pro daný druh. Garnitura obrostu se obvykle provádí u slabšího
výsadbového materiálu, u výsadby bez zapěstované korunky, ale i u jedinců u kterých není
korunka zapěstována v dostatečné výšce. Po odstranění obrostu má jedinec čas
na zakořenění, není vyčerpávám zbytečným výparem a naroste tak nový a kvalitní obrost
ve výšce nad odstraněným obrostem.
V prvním roce po výsadbě je třeba dbát zvýšené peče zálivkou a okopávkou, aby stromek
dorostl co nejrychleji požadovaných rozměrů a nezastavil se v růstu. Zvláště pak u peckovin
je nutné provádět kontrolu obrostů (prorůstání podnože) a jeho odstranění. Viz SPPKA C02
005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin.
Výmladky podrůstající podnože se musí neprodleně odstraňovat – vylomením nebo
odřezáním na větevní kroužek, mnohdy s nutností dočasného obnažení kořenového krčku.
Veškerý obrost na kmínku musí být odstraněn nejpozději do konce srpna.

1

2

3

Foto: 1) nově vysazený výpěstek bez zásahu - podzim
2) po garnituře- jaro IV. / V.
3) nový obrost po garnituře - jaro V.
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Výchovný řez ve druhém roce
Ve druhém roce po výsadbě jsou nejdříve odstraněny všechny konkurenční výhony a bujné
výhony rostoucí dovnitř koruny. Prodlužující výhony zakládajících se kosterních větvi jsou
zkráceny podle jejich síly asi o polovinu na vnější pupen obdobným postupem jako v prvním
roce. Terminál je opět seřezán podle zásad střídavého řezu. Stromky „zababčené“,
zasazené do nevhodných stanovišť nebo rostlé za nepříznivých podmínek předchozího roku
(sucho) mají tendenci v pudu sebezáchovy nasazovat předčasně na květ, čímž dochází
k redukci vegetativního růstu. V tom případě je nutné květy odstranit a stromek hlouběji
seřezat, ale je možné přistoupit i ke garnituře obrostu, případně přihnojení dusíkem a zalití.
Zvláště pak u peckovin je nutné provádět kontrolu obrostů (prorůstání podnože) a jeho
odstranění. Viz SPPKA C02 005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin.

Výchovný řez ve třetím roce po výsadbě
Ve třetím roce je řez prováděn obdobně s tím rozdílem, že prodlužující větve jsou
zakracovány jen asi o 1/3. Současně lze přistoupit k založení druhého patra korunky.
U vysokokmenů a polokmenů se druhé patro zakládá ve vzdálenosti 0,9–1,2m nad patrem
prvním. Není-li však stromek dostatečně silný a vyvinutý, je nutné se založením dalšího patra
počkat na další rok. U peckovin s ohledem na možnost klejotoku se od založení druhého
patra většinou ustupuje. Vyšší patra mívají zpravidla menší počet větví, nejčastěji dvě až tři.
Pokračuje odstraňování obrostů. Viz SPPKA C02 005:2016 Péče o funkční výsadby
ovocných dřevin.

Výchovný řez v dalších letech minimálně do 10. roku po výsadbě
Ve čtvrtém roce po výsadbě již je většinou výchovný řez dokončen, u některých řezově
náročných odrůd však může pokračovat až do 5. či 6. roku od výsadby. V tom případě jsou
jednoleté přírůstky zakracovány jen minimálně, asi o 1/6. Počínaje pátým rokem obvykle řez
přechází na udržovací, na který navazuje různě hluboký řez zmlazovací a nadále je třeba
pokračovat v odstraňování obrostů zvláště pak u peckovin. Jednorázově se může u dřevin
objevit potřeba prosvětlovacího řezu. Viz SPPKA C02 005:2016 Péče o funkční výsadby
ovocných dřevin.
Období řezu:
Zimní řez se provádí v době vegetačního klidu, tj. v bezlistém stavu ovocně dřeviny,
kalendářně přibližně v období od října do března. Z hlediska zdravotního stavu
je nejvýhodnější předjarní řez, v období února – března. U jádrovin nebo drobného ovoce lze
použít zimní řez prakticky kdykoliv. Problém nastává u peckovin, které jsou v období
vegetačního klidu velice citlivé na řezové zásahy, protože se nedokáží účinně bránit infekcím
patogenů, způsobujících choroby dřeva a tvorbu klejotoku. U peckovin se k řezu přistupuje
většinou na začátku kvetení a v období květu. Ránu je vždy nutné zatřít štěpařským voskem.
Švestky a slívy mají tendenci k zahušťování, nevhodně rostoucí letorosty je vhodné
odstraňovat letním řezem v červenci a srpnu. Líska snáší velice dobře zimní řez a má velkou
regenerační schopnost. Výchovným řezem se založí keř o 9–12 větvích, které snadno
obměňují náhradou za podrůstající výmladky.
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13.1.2. Listnaté stromy a péče po dobu minimálně 10 let po výsadbě
Stromy budou i nadále dostatečně zavlažovány v obdobích sucha a u stromů bude prováděn
ve vhodném agrotechnickém termínu odborný výchovný a následně zdravotní řez. Stromy
budou postupně a průběžně vyvětvovány na požadovanou podjezdnou výšku od země, tzn.
přibližně 250cm. Ovocné stromy budou zapěstovány do výšky přibližně 180–200 cm
od země.
Průběžně bude kontrolován stav úvazků, v případě potřeby budou stromy převázány. Nesmí
dojít k zarůstání úvazků do kmenů!
Jakmile budou stromy stabilizovány, úvazky budou odstraněny, ale je třeba zajistit ochranu
proti okusu (např. nátěr přípravkem ref. Recervin).
Výsadbové mísy v okolí dřevin budou pravidelně – min. 2x ročně odplevelovány.
V případě většího poškození, vyschnutí části koruny, hlavní větve nebo odumření celého
jedince bude tento nahrazen ve vhodném agrotechnickém termínu stromem novým –
stejným dle specifikace.
Řezy listnatých dřevin se řídí SPPKA_02-002_2015_ŘEZ_STROMŮ, u senescentních
a památných stromů pak SPKK A02 009 Speciální ošetření stromů v součinnosti s SPPK
A02 010 Péče o vegetaci kolem veřejné dopravní infrastruktury, pokud jsou dřeviny umístěné
podél komunikací.

13.2.

Udržovací péče od 3. roku po výsadbě minimálně do 10. roku po výsadbě

Po třetím roce od výsadby dojde k odstranění kotvení stromů u řádně zapěstovaných
a kotvených výpěstků. Chráničky budou dle lokálních podmínek ponechány nebo též
odstraněny. Dle potřeby může dojít k obnově nátěru proti okusu a letnímu loupání zvěři.
Závlahovou mísu již není nutné obnovovat a její plocha bude udržována jako okolní trávník.
Při seči je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k mechanickému poškození kmene.
U stromů se řádně zapěstovanou korunou se řez omezuje na zdravotní.

13.3.

Ochrana výsadeb minimálně do 10. roku po výsadbě

Vzhledem ke specifikům kořenové soustavy a vysoké atraktivitě ovocných dřevin, ale i dřevin
listnatých, pro volně žijící býložravce či hospodářská zvířata je nutno zajistit kotvení
a ochranu proti poškození minimálně na 10 let po výsadbě. Kotvící a ochranné prvky jsou
minimálně 1× za půl roku kontrolovány a zjištěné vady jsou neprodleně odstraněny.
Na lokalitách s vysokou sněhovou pokrývkou nebo akumulací sněhu musí být ochrana
účinná i proti zvěři přicházející po povrchu sněhu.
S ochranou dřevin na stanovišti souvisí i ochrana ovocných dřevin proti chorobám, škůdcům
viz SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině, podléhající
legislativě vydávané Státní rostlinolékařskou správou. Ochrana proti škodlivým organismům
ovocných dřevin je řešena komplexně v rámci celé výsadby. Je prováděna preventivními,
mechanickými a biologickými postupy.
Okolí vysazených dřevin, odpovídající průměru závlahové mísy, se minimálně tři roky po
výsadbě nezatravňuje z důvodu konkurence o vodu a živiny. Plocha se udržuje mělkou
kultivací (nejvýše do hloubky 0,05 m). Po třech letech dojde k zatravnění závlahové mísy.
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13.4.

Péče o doprovodné dřeviny

Běžná péče se řídí dle SPPK C02 005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin a dle
SPPK A02 001 Výsadba stromů a SPPK A02 002 Řez stromů. Podporovány jsou zejména
dřeviny plnící pozitivní roli v biologické ochraně ovocných dřevin. Vyloučit je nutné společné
hostitele regulovaných škodlivých organismů nebo jejich přenašečů. Je nutné zajistit aby
doprovodné porosty nekonkurovaly cílovým dřevinám probírkami nebo kácením, které se řídí
dle standardu A02 005 Kácení stromů. Dřevo ej preventivně vždy odstraňováno, aby nedošlo
k šíření chorob a škůdců.

13.5.

Obecné zásady péče o travo-bylinné patro

Obecné zásady jsou stanoveny standardem SPPKA C02 005:2016 Péče o funkční výsadby
ovocných dřevin a normou ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině –
Rozvojová a udržovací péče.
Péče o bylinné patro je důležitou součástí údržby výsadeb. V prvních letech po založení je
v obdobích sucha zálivka nezbytná. Veškerá péče musí být prováděna vždy tak, aby
nedocházelo k poškozování cílových dřevin. Udržovací seč je prováděna 2× za rok. První
seč se provede nejpozději 15. července, přičemž výška strniště nesmí být menší než 0,1 m.
Druhá seč je provedena nejpozději do konce října. Pro zajištění funkční biodiverzity nesmí
být sečení provedeno jednorázově na celé ploše, ale alespoň dvoufázově s odstupem
minimálně 10 dní.
Zatravněné cesty jsou udržovány kosením s četností 5-6x za rok, s odstraněním posečené
hmoty.

Ing. Martina Forejtová
Ing. Martina Havlová
27. června 2016

OBNOVA UMRLČÍ CESTY A DOPROVODNÉ VÝSADBY V KRAJINĚ

45/45

