REVITALIZACE ZELENĚ
HISTORICKÉHO CENTRA OBCE TUKLATY

Objednatel:

Obecní úřad Tuklaty
Na Rafandě 14
250 82 Úvaly

Projektant:

Ing. Alena Burešová
Pecínovská 79
271 01 Nové Strašecí

Stupeň:

Prováděcí dokumentace

Datum:

3 / 2015

OBSAH DOKUMENTACE
CÍL PROJEKTU .......................................................................................................................................... 3
SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ ............................................................................................................ 3
PODKLADY ............................................................................................................................................... 3
CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ ....................................................................................................................... 3
PŘIROZENÁ A SOUČASNÁ VEGETACE ÚZEMÍ .......................................................................................... 4
DEFINOVÁNÍ ZÁMĚRU REVITALIZACE ZELENĚ A POSTUP PRACÍ ............................................................. 5
ZJEDNODUŠENÁ INVENTARIZACE STROMŮ ............................................................................................ 5
ODBORNÉ OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ .......................................................................................... 6
NÁVRH OBNOVY ZELENĚ VE SVAHU POD FAROU ................................................................................. 10
Sortiment navržených dřevin ............................................................................................................ 10
Zmlazení stávajících keřů .................................................................................................................. 14
Dočasná stabilizace svahu pod farou přírodními materiály .............................................................. 14
Technologie založení vegetačních prvků ........................................................................................... 14
VÝSADBA STROMŮ ................................................................................................................................ 14
VÝSADBA KEŘŮ A BYLIN ......................................................................................................................... 15
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ ............................................................................................................................. 15
ÚPRAVA SVAHU U TVRZE ...................................................................................................................... 16
TECHNICKÉ NORMY ............................................................................................................................... 16
ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE O ROSTLINY ...................................................................................... 17
PÉČE O STROMY.................................................................................................................................... 17
PÉČE O KEŘE ........................................................................................................................................ 17
PÉČE O TRÁVNÍKY ................................................................................................................................. 17

PŘÍLOHY
Inventarizační tabulky stromů
Přehledná situace území

schéma

Rozsah navržených úprav

M 1:500

Řez svahem pod farou
Osázení svahu pod farou – 1. část

M 1:200

Osázení svahu pod farou – 2. část

M 1:200

2

CÍL PROJEKTU
Projekt revitalizace zeleně historického centra obce Tuklaty byl zpracován na žádost zadavatele,
Obecní úřad Tuklaty, s cílem zkvalitnit plochy veřejné zeleně v centru obce a navrátit objektům
registrovaným jako kulturní památky důstojné okolí. Předmětem dokumentace je zeleň v okolí
zvonice a rybníka, stromy v areálu hřbitova a svah pod farou.
Projekt se zaměřuje na splnění následujících cílů.


Zmapování a druhové určení stávajících dřevin, vč. určení základních dendrometrických
charakteristik, posouzení zdravotního stavu dřevin a jejich perspektivy na stanovišti.



Definování arboristických ošetření vybraných stromů, které přispějí k prodloužení
životaschopnosti, bezpečnosti a perspektivy stromů.



Návrh výsadeb nových stromů v zájmovém území.



Návrh řešení ozelenění svahu pod farou s ohledem na stanovištní podmínky a požadavky na
uvolnění pohledů na faru a kostel.
SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ

Řešené území se nachází na pozemcích parc.č. 851/1 (svah pod farou), č. 25 (hřbitov) a č.28/1
(rybník) v k.ú. Tuklaty. Podle územního plánu obce jsou svah pod farou a plocha kolem tvrze a rybníka
stabilizovány jako veřejná zeleň. Stromy na hřbitově jsou součástí areálu kostela sv. Jana Křtitele.
Přestože území hřbitova patří v územním plánu do kategorie zeleň vyhrazená, je využíváno obcí jako
veřejný prostor v centru obce,kde se pořádají kulturní a společenské akce spojené s farou a kostelem.
číslo pozemku

vlastník

výměra

způsob využití / druh pozemku

851/1

Obec Tuklaty

4 823 m2

ost. komunikace / ost. plocha

28/1

Obec Tuklaty

1 949 m2

zeleň / ost.plocha

25

Římskokatolická farnost Úvaly

2717 m2

Hřbitov, urnový háj / ost.plocha

PODKLADY
Podkladem pro návrh řešení zeleně byla katastrální mapa území, územní plán obce a opakované
terénní mapování dotčených míst. Návrh byl v rozpracovanosti konzultován s Ing. Mladou z NPÚ
(pracoviště Střední Čechy).
CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Obec Tuklaty je součástí Pražské plošiny s celkovou malou výškovou členitostí, kde se v reliéfu
uplatňují údolí drobných vodních toků. V tomto případě se jedná o Tuklatský potok, jehož
geomorfologickým působením vznikl v terénu skalnatý svah s jižní orientací. Jedná se významný
výškový předěl v obci, který umožnil vyniknout historickým stavbám umístěných na jeho hraně
v krajině. Svah je vymezen ulicemi Akátová a Na Valech a má převýšení přes 10m. Je tvořen
ordovickými horninami břidlicí a drobou s nánosy kamenito-písčitých sedimentů. Skalnaté bloky tvoří
v některých částech svahu špatné dostupná místa, kámen zvětrává a drobí se, na povrchu svahu je
místy suť.
Řešené území není podle zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny součástí zvláště
chráněného území ochrany přírody, není zde registrovaný žádný významný krajinný prvek ani
vyhlášen památný strom.
Podle zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči předmětné pozemky jsou v ochranném pásmu
památkově chráněných objektů. V územním plánu tvoří pozemky jeden celek jako historické centrum
obce. Jedná se o kostel sv. Jana Křtitele s ohradní zdí hřbitova, středověkou tvrz, budovu fary a
barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie s Ježíškem, které jsou umístěny na hraně svahu
v lipové aleji.
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PŘIROZENÁ A SOUČASNÁ VEGETACE ÚZEMÍ
Zájmové území spadá podle biogeografického členění do Českobrodského bioregionu, kde dominují
pole. Podél potoků se nacházejí mokřadní společenstva a na svahu Tuklatského potoka minimálně
lesy. Potenciální přirozenou vegetaci území tvoří převážně černýšové habrové doubravy (Memphyro
nemorosi – Carpinetum) zastoupené habrem obecným (Capinus betulus), dubem letním (Quercus
robur) a dubem zimním (Quercus petraea) s příměsí lípy srdčité (Tilia cordata) a babyky (Acer
campestre). V rozvolněných porostech se v keřovém patru objevují lísky (Corylus avellana), hlohy
(Crataegus laevigata) a zimolezy (Lonicera xylosteum).
Potenciální přirozená vegetace představuje rostlinný pokryv, který by se zde vytvořil za předpokladu
vyloučení jakékoliv další činnosti člověka. V osídlené krajině je vlivem působení člověka původní
vegetace potlačena a na území dochází k introdukci nových druhů rostlin. Při výstavbě sakrálních
objektů byla vegetace v jejich okolí zřejmě odstraněna. Na hraně svahu byly vysázeny lípy a možná
moruše (zůstala zachována pouze jedna), které byly pravidelně tvarovány hlavovým řezem. Skalnatý
svah byl udržován bez porostu. Tento stav je zaznamenán na archivních fotografiích. Na počátku 20.
století byly na svahu v dobrém úmyslu vysázeny akáty, které mají v současné době nejmohutnější
kmeny a odpovídají stejnému stáří jako akáty v travnatém svahu kolem tvrze. Později, až ve druhé
polovině 20. století byl svah pravděpodobně dosázen okrasnými dřevinami, jejichž zbytky jsou dnes
v hustém porostu patrné. Zůstaly zde odolné druhy keřů – tavolníky (Spiraea van Houttei), skalníky
(Cotoneaster dammerii), pámelníky (Symphoricarpos albus), šeříky (Syringa vulgaris), zlatice
(Forsythia sp.), mahónie (Mahonia aquifolium) a jalovec (Juniperus sp.).
V současné době je vegetace na jižním skalnatém svahu pod farou dlouhodobou absencí údržby
znehodnocena nálety akátů a jasanů, které se zde samovolně šíří a potlačují původní dřeviny i
okrasné keře. Akáty (Robinia pseudoacacia) se šíří semeny a kořenovými výmladky, stíní lípám a
okrasným keřům a podle odborných studií v rámci konkurenčního boje vylučují z kořenů do půdy
toxické látky. Jasany (Fraxinus excelsior) rostou na skalnatých blocích, kde se semena uchytávají
v štěrbinách a kde kromě šípků (Rosa canina) nic jiného neroste. V porostu se dále objevují nálety
bezinky (Sambucus nigra), myrobalánů (Prunus cerasifera) a hlohů (Crataegus laevigata).
Na hraně svahu rostou lípy (Tilia cordata) a jedna moruše (Morus alba), jejichž koruny byly dříve
tvarovány řezem. V důsledku toho jsou dnes koruny deformované a nerovnoměrně rozložené,
stromy si vytvořily z výmladků tzv. sekundární korunu. Kmeny lip jsou boulovité a mají četná
poškození, rány po tvarovacím řezu umožnily vstup infekce a tvorbu dutin. Přesto jsou to stromy,
které mají historickou hodnotu a jejich setrvání na místě žádoucí.
Uvnitř areálu hřbitova se po obvodu ze západní a severní strany nachází dvě řady lip. U vstupu jsou
vzrostlé jírovce (Aesculus hippocastanum). V centrální části u kříže rostou dvě lípy, později na
hřbitově byly dosazeny jehličnany (Thuja, Pinus, Picea).
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DEFINOVÁNÍ ZÁMĚRU REVITALIZACE ZELENĚ A POSTUP PRACÍ
Projekt revitalizace zeleně historického centra obce Tuklaty vychází ze skutečnosti, že budou
odstraněny všechny akáty ve svahu mezi ulicemi Na Valech a Akátová. Hustý akátový porost
znemožňuje pohledy na kostel i faru, omezuje v růstu staré lípy na hraně svahu a výhledově v ulici
Akátová představuje bezpečnostní riziko.
Kácení akátů není předmětem této dokumentace a jeho realizace včetně vydání rozhodnutí o
povolení kácení bude zajištěna obecním úřadem. Pařezy se ponechají ve svahu, budou zaříznuty
v úrovni terénu a ihned po skácení se zatřou totálním herbicidem. Přesto je nutné počítat
v následujícím vegetačním období se silnou kořenovou i pařezovou výmladností, která se bude
potlačovat aplikací herbicidu zazelena na list. Sesuvu a erozi kamenité půdy budou zčásti bránit
ponechané pařezy a keře. Ke zvýšení stability horní vrstvy zeminy budou sloužit nově zhotovené
zemní plůtky z přírodních materiálů, které se časem mohou stát úkrytem pro drobné obratlovce.
Příkrá místa s odhalenými skalními výchozy tvoří cca 10-15% plochy svahu a zůstanou holá.
Nové řešení ozelenění svahu je navrženo s ohledem na současný stav, stanovištní podmínky a
požadavky orgánu památkové péče. Po vykácení akátů a potlačení jejich zmlazování z pařezů zůstane
na cca 30% plochy svahu keřové patro, které je tvořeno původně vysázenými keři a samovolnými
nálety. Zabrání se tím úplnému odhalení svahu po kácení. Keře budou v průběhu několika dalších let
v rámci běžné údržby postupně zmlazovány a náletové druhy bezinek a pámelníků po ujmutí nových
výsadeb potlačeny řezem. Zmlazovací řez keřů bude prováděn na etapy.
Oživení svahu přinesou nové výsadby keřů a nenáročných bylin, které budou vysazeny na volné
plochy mezi stávající keře. Nové druhy domácího původu přispějí ke zvýšení druhové skladby zeleně
v centru obce a biodiverzity území. Vysazené druhy prospějí druhové rozmanitosti hmyzu a na ně
navazujícího potravního řetězce (drobní plazi). Ponechané pařezy a protierozní plůtky se stanou pro
ně dobrým útočištěm.
Zeleň v centru obce Tuklaty lze rozdělit na čtyři celky.
1. Okolí fary a tvrze – lipová alej v ulici Na Valech a travnaté plochy se solitérními stromy kolem
tvrze
2. Hřbitov – vzrostlé stromy na hřbitově u kostela sv. Jana Křtitele
3. U rybníka – travnaté plochy kolem rybníka se vzrostlými stromy
4. Svah pod farou – skalnatý svah mezi ulicemi Na Valech a Akátová
V první fázi obnovy zeleně bude na všech lokalitách kromě svahu provedeno ošetření vybraných
stromů pro zajištění jejich dlouhověkosti a provozní bezpečnosti. Současně budou vysazeny stromy,
ve spodní části svahu podél ulice Akátová, dále kolem tvrze a na břehu rybníka. Celkem 15 stromů
vytvoří základ nových výsadeb v centru obce. Pro zamezení přístupu na svah bude na jeho hraně u
tvrze vysazen živý plot. Severní svah u tvrze bude upraven pro výsadbu nového stromu a zatravněn.
Druhá fáze zahrnuje detailní řešení zeleně ve svahu. Je navrženo postupné zmlazení a selekce
ponechaných keřů a nové výsadby keřů a bylin. V nestabilních částech svahu budou zhotoveny zemní
plůtky z větví a prutů jako dočasné zábrany proti erozi. Kolem pomníku pod svahem bude vysazen
živý plot. V lipové aleji podél ulice Na Valech bude založen podél silnice travnatý pás.

ZJEDNODUŠENÁ INVENTARIZACE STROMŮ
Jako výchozí stav návrhu obnovy zeleně centra obce bylo důležité zmapovat současný stav zeleně a
všechny stávající stromy zakreslit do katastrální mapy. U vybraných jedinců navržených k ošetření
byla provedena zjednodušená inventarizace. Stromy, které k ošetření navrženy nejsou a stromy
určené ke kácení byly mapovány pouze polohopisně vyznačením do situace.
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Zjednodušená inventarizace definuje základní velikostní charakteristiku stromů, jeho životaschopnost
a perspektivu na stanovišti. Slouží jako podklad pro návrh pěstebních opatření a stanovení kalkulace
ceny zásahu. Inventarizační údaje vybraných stromů jsou zaznamenány v souhrnné tabulce v příloze.
Vysvětlení pojmů inventarizace
Číslo stromu - číselná řada A - lokalita okolí fary a tvrze
číselná řada H - lokalita hřbitov
číselná řada R - lokalita u rybníka
Obvod kmene (cm) - měří se ve výšce 130 cm nad zemí, pokud se nedá strom měřit ve stanovené
výši, měří se průměr kmene pod větvením.
Výška stromu (m) – celková výška stromu stanovená odhadem.
Průměr koruny (m) – měří se jako půdorysný průmět korun na terén ve dvou na sebe kolmých
směrech, u korun s nepravidelným obrysem koruny se udává průměrná hodnota
Vitalita – souhrnná charakteristika popisující životaschopnost stromu, dynamiku průběhu
fyziologických funkcí, schopnost reagovat na vlivy prostředí, hodnotí se především olistění a změny
ve způsobu větvení.
0
1
2
3
4
5

výborná
mírně narušená (projevy mohou být dočasné)
zřetelně narušená (stagnace růstu, prosychání koruny)
výrazně snížená (ústup koruny)
zbytková vitalita (větší část koruny odumřelá)
odumřelý strom

Zdravotní stav – souhrnná charakteristika definující stav mechanického poškození jedince. Hlavním
významem je vyjádření provozní bezpečnosti stromu.
0
1
2
3
4
5

výborný
dobrý (defekty malého rozsahu)
zhoršený (narušení zásadnějšího charakteru)
výrazně zhoršený (souběh defektů)
silně narušený (mez možnosti stabilizace)
havarijní (akutní riziko rozpadu)

ODBORNÉ OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ
Pěstební opatření jsou navržena pro vybrané stromy, které tvoří základ veřejné zeleně centra obce a
v okolí památkových objektů jsou kompozičně důležité. Cílem je zabezpečení jejich dlouhodobé
funkce a perspektivy s udržením nebo zlepšením jejich zdravotního stavu.
Specifikace a rozsah ošetření byl stanoven podle zásad vydaných AOPK – Standardy péče o přírodu a
krajinu – Řez stromů SPPK A02 002:2012. Veškerá ošetření stromů budou prováděna technologickými
postupy podle zásad tohoto standardu kvalifikovanou osobou v oboru arboristika.
Navržená ošetření stromů jsou pro jednotlivé stromy uvedeny v souhrnné tabulce v příloze.
Výňatky z textu STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU – ŘEZ STROMŮ

Technologické skupiny řezu stromů
Řezy zakládací
Účelem zakládacích řezů je založení a výchova korun mladých strom ů, které v dospělosti budou bez zásadních
defektů a které budou svou architekturou, tvarem a velikostí koruny odpovídat danému stanovišti. Proto se
realizuje řez stromů takovým způsobem, který korunu formuje do tvaru přirozeného pro daný taxon, případně
tvaru vyžadovaného pěstebním záměrem.
V rámci zakládacích řezů dochází případně i k zahájení tvarování korun.
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Zapěstování koruny (RZK)


Při zakládání koruny je nutné respektovat její architekturu a tvar v dospělosti.



Pro založení korunky u špičáků je možné zakrátit terminální výhon technikou řezu na pupen

Řez komparativní (srovnávací RK)


V případě potřeby probíhá komparativní řez jako součást výsadby stromu (viz SPPK A02 001). Rozsah řezu
se volí podle taxonu, typu a stavu sazenice, období výsadby, podmínek stanoviště a možností následné
péče.



Cílem RK je vytvořit podmínky pro dosažení funkční rovnováhy kořenového systému a asimilačního aparátu
v koruně stromu.



Při RK odstraňujeme přednostně větve a výhony poškozené a pokračujeme odstraněním větví z pohledu
definice výchovného řezu. Je-li třeba odstranit více větví, pokračujeme prosvětlením korunky.



Přednostně odstraňujeme celé výhony, zakracujeme je jenom v odůvodněných případech.



RK se provádí současně s výsadbou stromu, tedy v termínu pro výsadbu stromů (viz SPPK A02 001).

Řez výchovný (RV)


Cílem výchovného řezu je podpoření charakteristické architektury a tvaru koruny, který je typický pro daný
druh či kultivar a dává předpoklad vytvoření zdravé vitální, funkční a stabilní koruny v období dospělosti
stromu.



Podporu role terminálního výhonu provádíme odstraňováním, eventuálně zakracováním bočních
konkurenčních výhon ů.



Odstraňované jsou strukturálně nevhodné větve či výhony (například s tlakovým větvením, vyrůstající v
přeslenech), větve mechanicky poškozené, rostoucí směrem k překážce.



Při zakracování postranních větví či výhonů vedeme řez na pupen nebo na postranní větev.



Nasazení koruny postupně zvyšujeme, až dosáhneme potřebného průjezdního či průchozího profilu u
stromů, kde je to vzhledem k jejich umístění nutné případně žádoucí. Naopak u stromů rostoucích ve volné
krajině, parcích a místech, kde to jejich stanovištní podmínky umožňují, spodní větve zbytečně
neodstraňujeme.



Při zvyšování nasazení koruny pro dosažení průjezdního či průchozího profilu je třeba udržovat poměr mezi
délkou kmene a korunky maximálně3:2



U některých kultivar ů bez zřetelného terminálního výhonu štěpovaných v korunce nelze nasazení korunky
zvýšit pro dosažení průjezdního či průchozího profilu. Je tedy potřeba počítat s výškou roubování.



V rámci jednoho zákroku se u listnatých stromů obvykle odstraňuje v období vegetace maximálně 30%,
v bezlistém stavu maximálně 50% objemu asimilačního aparátu.



Interval jednotlivých zásahů je v případě výchovného řezu maximálně 2-3 roky, v opodstatněných
případech 5 let.

Řezy udržovací
Cílem udržovacích řezů je péče o dospívající a dospělé stromy s důrazem na zajišťování jejich provozní
bezpečnosti, pěstebních požadavků, eventuálně změny tvaru a velikosti jejich koruny dle potřeby stanoviště a
prodloužení jejich funkční životnosti. Udržovací řezy se průběžně opakují v intervalech daných taxonem, účelem
řezu, požadavky stanoviště a vitalitou stromu.

Řez zdravotní (RZ)


Cílem zdravotního řezu je zabezpečení dlouhodobé funkce a perspektivy stromu s udržením jeho dobrého
zdravotního stavu, vitality a provozní bezpečnosti. Snažíme se o zachování architektury koruny žádoucí pro
daný taxon. RZ ne řeší aktuální statické poměry celého jedince (jako například riziko vývratu, zlomu kmene,
rozpadu koruny apod.).



Odstraňované případně redukované jsou větve a výhony:
strukturálně nevhodné (kodominantní výhony apod.),
s tlakovými vidlicemi či jinak narušeným větvením,
nevhodně postavené (sekundární výhony vrůstající do koruny, křížící se větve apod.),
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mechanicky poškozené, zlomené, se sníženou stabilitou,
napadené chorobami či škůdci,
usychající a suché.


Při RZ nedochází k patrnému narušení habitu ošetřovaného stromu.



Ponechávání drobných suchých větví v koruně není považováno za chybu při provádění RZ.



V opodstatněných případech je možné ponechat na kmeni nebo kosterních větvích stabilní pahýl, jestliže
jeho průměr přesahuje 100 mm.



Při RZ nesmí dojít k odstranění více než 20% objemu asimilačního aparátu.



RZ je optimální provádět v období plné vegetace. Nedodržení optimálního termínu není technologickou
chybou.



U stromů napadených karanténními chorobami a škůdci je nutné provést řez dle pokynů příslušného
orgánu ochrany přírody a Státní rostlinolékařské správy Provedení řezu se v tomto případě může lišit od
výše uvedené definice RZ.

Řez bezpečnostní (RB)


Jedná se o řez zaměřený pouze na zajištění aktuální provozní bezpečnosti stromu, neřeší však komplexní
statické poměry celého jedince, jako například možnost vývratu, zlomu kmene, rozpad koruny apod.



Při RB jsou odstraňovány, případně redukovány větve:



tlusté suché, narušující provozní bezpečnost,
zlomené či nalomené, se sníženou stabilitou,
mechanicky poškozené,
sekundární (přerostlé staticky rizikové výhony pocházející z adventivních či spících pupenů),
s defektním větvením,
volně visící.
RB je možné provádět kdykoli během roku.

Redukční řezy lokální (RL)


Uvedené parametry se týkají následujících typů řezů:
RL
RL-SP
RL-LR
RL-PV

Skupina redukčních řezů lokálních
Lokální redukce směrem k překážce
Lokální redukce z důvodu stabilizace
Úprava průjezdního či průchozího profilu



Cílem RL-SP a RL-PV je úprava průjezdního či průchozího profilu, redukce koruny ve směru překážky,
docílení odstupové vzdálenosti definované (zákonem, normou a podobně) či vytvoření průhledu.



Cílem RL-LR je lokální redukce za účelem odlehčení nebo symetrizace část koruny z důvodu zvýšení její
stability.



Rozsah a lokalizace RL musí být v návrhu ošetření jednoznačně definovaný.



Po realizaci RL je nutná následná pravidelná péče o strom s kontrolou naplnění cíle řezu vzhledem k
provozní bezpečnosti.



Interval opakování RL je třeba volit s ohledem na stanoviště, druh stromu, stav stromu a charakter
překážky, případně rozsah destabilizace a podobně.



Při RL používáme především techniku řezu na postranní větev.



Průjezdní či průchozí profil se řídí Přílohou č. 3, pokud není stanoveno jinak.



RL lze provádět kdykoli během roku.

Odstranění výmladků (OV)


Jedná se o pravidelné odstraňování kořenových a pařezových výmladků ze spodní části kmene a okolí
stromu.



Interval opakování seřídí dynamikou vývoje výmladků.



Zásah se provádí technikou odstraňování výmladků.



OV je možné provádět kdykoli během roku.
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Řezy stabilizační
Stabilizačními řezy se redukuje velikost koruny stromu s cílem snížit riziko vývratu, zlomu kmene či rozpadu
koruny u stromů s narušenou stabilitou. V případě realizace stabilizačních řezů na zdravých stromech s primární
korunou bez odůvodnění může dojít k trvalému poškození stromu.
Silné redukce (zejména SSK, RS) je potřeba provádět během období vegetačního klidu, nejlépe v jeho druhé
polovině. V případech, kdy je významně narušená stabilita stromu a hrozí nebezpečí z prodlení, je možné zásah
realizovat kdykoliv.
Rozsah navrhovaných stabilizačních řezů musí být v plánu péče jednoznačně definovaný.
Po realizaci řezů stabilizačních je nutná následná pravidelná péče o strom s kontrolou naplnění efektu řezu.

Redukce obvodová (RO)


RO probíhá především ve svrchní třetině koruny stromu za účelem zmenšení náporové plochy koruny
stromu a snížení těžiště stromu. Nejvíce se zakracují větve v horní části koruny a směrem dolů se délka
zkrácení zmenšuje.



Při jednom zákroku nesmí být odstraněno více než 30% objemu asimilačního aparátu. Radikálnější redukce
je možná pouze případech bezprostředního nebezpečí selhání stromu, pokud je odůvodněný zájem na jeho
ponechání.



Redukci korun rozsáhlejšího rázu je nezbytné provádět postupně, v několika etapách s intervalem 5-10 let,
a to podle reakce stromu na předchozí zákroky Interval opakování je třeba volit s ohledem na stanoviště,
druh a vitalitu stromu, jeho reakci na předchozí zásahy a provozní bezpečnost.



Při volbě intenzity RO je nutné zohlednit fyziologické stáří, druhové vlastnosti vitalitu, zastínění okolními
jedinci a podobně.



Pokud je to možné, řezem neměníme tvar koruny žádoucí a typický pro daný druh či kultivar.



RO nelze provádět na mladých a středněvěkých stromech ve fázi dynamického délkového přírůstu, je
určena pro dospělé a senescentní jedince.

Stabilizace sekundární koruny (SSK)


Jedná se o zásah na přerostlé sekundární koruně stromu, jehož snahou je



stabilizace koruny. Zásah je řešením nestandardní situace. SSK spočívá v radikální obvodové redukci
přerostlých sekundárních výhon ů technikou řezu na postranní větev, případně „naslepo“. Může být
kombinovaná se selektivním proředěním výhonů.



Provádí se zejména na jedincích, jejichž primární koruna byla v minulosti radikálně redukována (řezem či
přírodním živlem) bez adekvátní následné péče.



SSK je nezbytné realizovat postupně (v několika etapách) s průběžným monitorováním reakce stromu na
předchozí zákroky.



Cílem SSK může být buď udržení sekundární koruny ve stabilním stavu, nebo převedení na tvarovací řez.

Sesazovací řez (RS)


Sesazovacím řezem je míněno provedení hluboké redukce primární koruny na kosterní větve nebo až na
kmen. Zásah je pro strom destruktivní s důsledkem zhoršení zdravotního stavu.



RS smí být použit pouze v případech bezprostředního nebezpečí statického selhání stromu, pokud je
odůvodněný zájem na jeho ponechání. Lze ho provádět



pouze na stromech s výrazně zhoršenými materiálovými vlastnostmi dřeva a rizikem vzniku spontánních
selhání (Populus, Salix).



Stav takto ošetřených strom ů musí být pravidelně sledován a koruna nadále odpovídajícím způsobem
redukována v intervalech 5 (max. 10) let. Jde o zásah, kterým se dočasně prodlouží či obnoví funkční
životnost jedince na stanovišti.



RS musí být proveden v období vegetačního klidu. Výjimkou mohou být neodkladná řešení havarijních
stavů stromů (například po vichřici).



Speciální redukce korun stromů, zaměřené na zvýšení jejich biologické hodnoty, jsou řešené v SPPK A02
009.
9

NÁVRH OBNOVY ZELENĚ VE SVAHU POD FAROU
Sortiment navržených dřevin
Svah pod farou je extrémní stanoviště s náročnými podmínkami pro přežití rostlin (skalní výchozy a
suťoviště, mělký půdní profil, jižní expozice svahu), jsou zde proto k výsadbám zvoleny nenáročné
druhy, pro které je tento typ stanoviště přirozený a vyžadují minimálními nároky na pravidelnou péči.
STROMY
Třešeň ptačí - PRUNUS AVIUM ‘PLENA‘ - výška 8-12m,
zaoblená koruna široká 4-6m, kvete v dubnu plným bílým
květem, okrasný druh netvoří plody. Třešně jsou navrženy
ve spodní části svahu podél komunikace v ulici Akátová a
v travnaté ploše u tvrze.

Lípa srdčitá – TILIA CORDATA – hustá vejčitá koruna může
v dospělosti dosahovat výšky až 20m a šíře přes 10m
Lípy v současné době rostou na hraně svahu v řadě. Jedna
lípa zde bude doplněna.

Olše lepkavá – ALNUS GLUTINOSA – strom vysoký až 20m vhodný do
vlhkých půd, návrh dosadby na břehu rybníka

VYŠŠÍ SOLITERNÍ KEŘE

Líska obecná – CORYLUS AVELLANA – rychle roste do výšky 4-5m, není náročná a dobře regeneruje po řezu,
jehnědy visí na keři po celou zimu, plodem je oříšek
Svída krvavá – CORNUS SANGUINEA – keř s červenou kůrou na mladých výhonech dosahuje výšky 3-4m, plody
drobné pecky, kvete bíle v červnu. Vhodný keř pro rekultivaci svahů, které svými odnožujícími výhony zpevňuje.
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Ptačí zob obecný – LIGUSTRUM VULGARE – dorůstá výšky 3-5m, výborně snáší řez a tvarování do živých plotů,
černé kulaté plody, dobře roste na slunci na suchu, na půdu je nenáročný
Skalník puchýřnatý – COTONEASTER BULLATUS – vzpřímeně rostoucí druh výšky 2-3m, plody červené drobné
kuličky, vyžaduje slunce a suché půdy

NIŽŠÍ VÝPLŇOVÉ KEŘE

Zimolez obecný – LONICERA XYLOSTEUM – vzpřímený a hustý keř dorůstající výšky 1-3m, plody červené pecky,
výborná krycí dřevina, dobře roste na suchých místech
Mahónie cesmínolistá – MAHONIA AQUIFOLIUM – stálezelený keř s ostnitými listy dorůstá výšky do 1m, zjara
žlutě kvete, tvoří modrosivé malé bobule, je otužilý a nenáročný, používá se jako podrostový keř po stromy

Růže vinná – ROSA RUBIGINOSA – kompaktní keř s jemným olistěním dosahuje výšky 0,5m – 1,5m podle
charakteru podmínek kde roste, nejčastěji ale na suchých a prosluněných stráních, rozemnuté listy voní po
jablkách, růžové květy v červnu a červenci ve vícečetných květenstvích, plodem je šípek
Janovec metlatý – CYTISUS SCOPARIUS – keřík výšky 1-1,5m s metlovitými zelenými větvičkami, květy sytě žlutě
v květnu a červnu, dobře roste na strmých svazích, v tuhých zimách může namrzat, ale dobře zmlazuje z kořenů
Skalník Dammerův – COTONEASTER DAMMERII ‘SKOGHOLM‘ – poléhavý keř, jehož obloukovitě překloněné
větve často zakořeňují a tvoří souvislé porosty výšky 0,5-1m, kvete zjara bíle, plody červené drobné malvičky
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BYLINNÉ PODROSTOVÉ SPOLEČENSTVO

Kakost krvavý - GERANIUM SANGUINEUM – vytrvalá bylina s plazivým oddenkem, tvoří pokryvy do výšky 50cm
na výsluních stráních jako podrost křovin, kvete od května do července růžovo-fialovými velkými květy
Břečťan popínavý – HEDERA HELIX – popínavá stálezelená dřevina, která bez opory tvoří souvislé přízemní
pokryvy, porůstá kmeny stromů, pařezy i skály, je dlouhověká a nenáročná, lépe se jí ale daří v polostínu a vlhčí
půdě, proto bude použitá ve spodní části svahu kolem pomníku u silnice, kde jsou plochy zčásti přistíněny

Levandule lékařská - LAVANDULA ANGUSTIFOLIA – hustý polokeřík výšky do 50cm, čárkovité sivé listy jsou
aromatické, květy modrofialové v červnu až srpnu, vyžaduje teplo a slunce, dobře snáší sucho
Šanta kočičí – NEPETA FASSENII – suchomilná trvalka, která tvoří husté trsy, kvete po celé léto modrými květy

Řebříček tužebníkovitý – ACHILLEA FILIPENDULINA – aromatická trvalka s krátkým plazivým oddenkem, z růžice
šedozelených listů vyrůstají v červenci a srpnu vysoké lodyhy se žlutými květenstvími, které se využívají sušené
v květinovýh vazbách, dobře roste na skalnatých suchých svazích, na okraji křovin a podél cest
Čistec vlnatý - STACHYS LANATA – trvalka s hustě plsnatými sivými listy, málo nápadné květy na vystoupavých
lodyhách přes léto, na otevřených slunných polohách tvoří souvislé pokryvy
Yzop lékařský - HYSSOPUS OFFICINALIS – polokeř výšky do 50cm, na vystoupavých bylinných větvích jsou po
celé léto modrofialová květenství, roste na suchých mezích a stráních
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SEZNAM ROSTLIN K VÝSADBĚ
číslo latinský název

S1
S2
S3
ZP
K1
K2
K3
K4

K

B

výs.velikost

počet

lípa srdčitá
třešeň ptačí
olše lepkavá

O 14-16
O 12-14
O 12-14

1
12
2

ptačí zob

K 60/80

90

K 100/150
K 40/60
K 30/40
K 30/40

42
28
25
15
110

KEŘE DO SVAHU - NIŽŠÍ VÝPLŇOVÉ
Lonicera xylosteum
zimolez obecný
Mahonia aquifolium
mahónie cesmínolistá
Cotoneaster dam.Skogholm
skalník Dammerův
Rosa rubiginosa
růže vinná
Cytisus scoparius
janovec metlatý

K 30/40
K 30/40
K 30/40
K 30/40
K 30/40

300
300
40
300
300
1240

BYLINNÉ PODROSTOVÉ SPOLEČENSTVO DO SVAHU
Hedera helix
břečťan popínavý
Geranium sanguineum
kakost krvavý
Lavandula angustifolia
levandule lékařská
Achillea filipendulina
řebříček tužebníkovitý
Hyssopus officinalis
yzop lékařský
Stachys lanata
čistec vlnatý
Nepeta fassenii
šanta kočičí

K 10/15
K9
K9
K9
K9
K9
K9

200
100
120
70
50
120
120
780

STROMY
Tilia cordata
Prunus avium 'Plena'
Alnus glutinosa
ŽIVÝ PLOT
Ligustrum vulgare
KEŘE DO SVAHU - VYŠŠÍ
Corylus avellana
Ligustrum vulgare
Cornus sanguinea
Cotoneaster bullatus

český název

líska obecná
ptačí zob obecný
svída krvavá
skalník puchýřnatý

BILANCE PLOCH SVAHU
Celková plocha svahu

1450 m2

Skalní výchozy bez osázení (10-15%)

180 m2

Stávající porost keřů (25-30%)

400 m2

Plocha pro novou výsadbu (60%)

870 m2

Výsadba vyšších keřů

110 m2

Výsadba nižších keřů

560 m2

Výsadba bylinného podrostu

200 m2
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Zmlazení stávajících keřů
Na svahu pod farou zůstanou po odstranění akátů stávající keře. Protože v průběhu posledních 10 let
nebyly na nich provedeny žádné pěstební zásahy, bude potřeba pro podporu růstu a obnovu
funkčnosti provést jejich celkové zmlazení. Zmlazení je v podstatě úplné odstraněné nadzemní části,
které se provádí u starších jedinců v předjaří (druhy kvetoucí brzy zjara je možné řezat až po odkvětu
– např. Forsythia zlatice).
Keře budou zmlazovány jednotlivě nebo po skupinách podle charakteru porostu. Zásah bude
prováděn postupně v průběhu tří let. Za tu dobu by měla proběhnout kompletní obnova nadzemních
částí ponechaných keřů. Zároveň se zmlazením bude současně probíhat také druhová selekce keřů.
Postupně bude redukován objem náletových keřů (zejména bezinek), které v prvních letech budou
tvořit dočasnou zelenou výplň svahu a časem uvolní prostor pro nové keře.
Plocha, kterou pokrývala nadzemní část zmlazeného keře, bude mulčována štěpkou z drcení dřevní
hmoty ořezaných keřů.

Dočasná stabilizace svahu pod farou přírodními materiály
Svah pod farou je extrémním stanovištěm s náročnými podmínkami pro přežití rostlin. Některé části
svahu jsou prudké a kamenité, v některých částech vystupují skalní bloky na povrch. Vzhledem k této
skutečnosti a k požadavkům obce na zachování zeleného svahu přírodního charakteru s minimalizací
nákladů na realizaci i údržbu jsou navrženy ve strmých místech svahu stabilizační opatření
z přírodních materiálů. Jejich životnost a stabilizační účinnost je dočasná a má sloužit zejména
v prvních letech po založení nových výsadeb do doby, než mladé rostliny svrchní vrstvu půdy svými
kořeny zpevní. Navržené opatření neřeší celkovou stabilitu svahu. Pokud se v průběhu prací objeví
náznaky problematického chování svahu, bude vhodné provést geomechanické posouzení stability
svahu odborníky.
Materiál pro zhotovení plůtků bude získán z pokácených akátů. Při kácení akátů nebo jejich výmladků
a jejich následném zpracování budou na místě na hromadách ponechány větve průměru do 5-10cm.
Větve budou ukládány do svahu po vrstevnici do mělké rýhy a fixovány kolíky (případně ocelovými
tyčemi) v rozestupech po 50cm. Při kotvení plůtku se předpokládá také zapření o ponechané pařezy.
V případě dostupnosti vrbových prutů (možná dodávka z jarních prořezávek podél potoka) je možné
zhotovit i zápletové plůtky. Princip kotvení zůstává stejný, akorát místo vodorovného ukládání větví
se mezi kolíky proplétají pruty v několika řadách nad sebou. Plůtky se přihrnou zeminou z předem
vytvořené rýhy a ze zbylé z jamky pro výsadbu rostlin.

Technologie založení vegetačních prvků
VÝSADBA STROMŮ
Listnaté stromy s balem budou vysazeny na podzim (od konce září do zámrazu půdy) anebo zjara (od
rozmrznutí půdy do začátku rašení). Výsadba není přípustná za mrazu nebo do zamrzlé půdy.
Výsadba stromu by měla následovat bezprostředně po jeho dovozu na místo určení.
Výsadbová jáma bude připravena předem velikosti nejméně 1m3. Šířka musí odpovídat 1,5 násobku
šířky balu a hloubka by neměla přesáhnout velikost balu. Před výsadbou dřeviny je třeba ověřit
propustnost výsadbové jámy.
Vysazeny budou stromy kmenného tvaru s dostatečně prokořeněným balem, s víceletou rovnoměrně
zapěstovanou korunou a s nepoškozeným terminálním výhonem. Velikost výsadbových stromů je u
kmenných tvarů dána obvodem kmene v cm ve výšce 100 cm a je navržena pro třešně a olše 1214cm, pro lípu 14-16cm.
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Při vlastní výsadbě je nutné uvolnit fixaci balu u kořenového krčku. Kořenový krček musí být usazen
v rovině s terénem, nesmí být zasypán. Strom ve svahu se sází do terénního zářezu, který ho chrání
před erozí. Půdní poměry budou vylepšeny 50% výměnou zeminy v jámě. Pro zásyp rostliny bude
použita svrchní část výkopku z jámy smíchaná se směsí ornice / kompost / písek v poměru 2/2/1 a s
hydrogelem. Dávka půdního hydroabsorbentu, který pomáhá v půdě zadržovat vodu je 120 g ke
každému stromu. Stromy budou před zasypáním přihnojeny tabletovým hnojivem 5 ks/ strom.
Každý strom bude ukotven třemi kůly o průměru 7-9cm, spojenými v horní části příčkami. Kůly se
instalují během výsadby do otevřené jámy, aby nedošlo při jejich zatloukání k poškození balu. Kmen
je ke kůlům připevněn úvazky, které nesmí kmen poškozovat ani bránit v tloustnutí. Kůly se odstraní
po třech letech po výsadbě. Kmen stromu bude opatřen jutovou bandáží.
Po usazení dřeviny a zahrnutí výsadbové jámy se ze zbývající zeminy vytvoří zálivková mísa
kruhového tvaru průměru 1m, která bude zamulčována dřevní štěpkou z ořezaných lip ve vrstvě
tl.15cm. Po výsadbě je důležitá důkladná zálivka v dávce 100l vody/ strom.
VÝSADBA KEŘŮ A BYLIN
Vhodnou dobou pro výsadbu listnatých keřů s balem je období od opadu listů cca koncem října do
období před rašením cca začátek dubna.
Pro výsadbu budou použity kontejnerované rostliny v předepsané velikosti podle osazovacího plánu,
která se udává na cm dle výšky rostliny. Kořenový bal musí být dostatečně prokořeněný a po vyjmutí
z kontejneru se nesmí samovolně rozpadat.
Před vlastní výsadbou bude svah po kácení a zmlazení porostu vyčištěn od zbytků dřevní hmoty a
lehce urovnán hrabáním. Suťová pole a skalní bloky budou ponechány přirozenému vývoji bez
zásahů.
Doplnění zeminy nebude prováděno celoplošnou navážkou, ale přímo k rostlinám přídavkem do
výsadbové jamky. Bude doplňováno 0,015m3 substrátu do každé jamky vyššího keře, u nižších keřů a
bylin bude použita třetina až polovina tohoto množství. Do substrátu bude zároveň přimíchán
hydrogel v dávce 30g pro vyšší keře nebo v dávce 15g pro nižší keře a byliny. Do jamky bude u vyšších
keřů přidáno ještě tabletové hnojivo v počtu 2 ks/keř. Rostlina bude uložena do jamky tak, aby byl
kořenový krček usazen zároveň s okolním terénem.
Součástí výsadby je srovnávací řez, který upravuje poměr mezi nadzemní a podzemní částí dřeviny za
účelem jejího ujmutí na novém stanovišti. Při výsadbě v jarním období je řez zpravidla hlubší, při
podzimní výsadbě mírnější.
Plocha mezi keři bude mulčována pouze v místech, kde svah je mírnější ve sklonu pod 1:1 a mulč se
na svahu udrží. Bude použita štěpka z drcení klestí po zmlazení stávajících keřů ve svahu ve vrstvě tl.
7-10cm.
Rostliny je nezbytné po výsadbě plošně zalít v dávce 20l/m2.
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ
Travnaté plochy budou založeny výsevem. Nejvhodnější doba pro založení trávníků je v dubnu až
květnu a potom od poloviny srpna do konce září, kdy jsou nejvhodnější vláhové poměry a vhodná
teplota.
Plocha určená pro trávníky bude chemicky odplevelena postřikem herbicidu v dostatečném časovém
odstupu před zakládáním trávníku. Plocha bude vyčištěna od kořenů, rostlinných zbytků a kamenů a
rozrušena do hloubky 10cm kultivátorem. Po důkladném vyrovnání a uhrabání bude na plochu
rovnoměrně rozhozeno travní osivo v množství 25 g/m2. Bude použita běžná parková směs. Osivo
bude hráběmi lehce zapraveno do zeminy a uválcováno.
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Po výsevu je nutné po dobu vzcházení a houstnutí (3-4 měsíce) zamezit vstup na plochu. Plnou zátěž
snese trávník další vegetační období.

ÚPRAVA SVAHU U TVRZE
Na severní straně travnatého kopečku u tvrze je v současné době mírný sesuv svahu. Jsou zde
odhalené kořeny stromů a obnažený terén bez trávníku. Jedná se o plochu v rozsahu cca 80m2.
Svah bude doplněn ornicí a urovnán tak, aby došlo ke zmírnění sklonu. Proti sesuvu navezené ornice
budou zhotoveny na místě prkenné plůtky ve vzdálenosti 1m, které budou zcela zapuštěny do půdy.
Ke zhotovení budou použity ocelové tyče zatlučené do půdy, před které se směrem ke svahu umístí
prkna. Na upravený svah bude rozložena jutová geotextílie, která poskytne okamžitou ochranu před
půdní erozí. Mulčovací textilie 500g/m2 má životnost 1-2 roky a po rozkladu působí jako hnojivo. Na
závěr bude na plochu rozhozeno travní osivo.

TECHNICKÉ NORMY
Technologické postupy při zakládání zeleně a při následné dokončovací a udržovací péči o založené
výsadby budou prováděny v souladu s platnými normami.
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 – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních
prvků, kombinované konstrukce
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační
plochy
ČSN 46 4902-1 – Výpěstky okrasných rostlin – všeobecné ustanovení a ukazatele jakosti
Technické popisy a materiály jsou navrženy v souladu s doporučenými arboristickými standardy péče
o přírodu a krajinu (AOPK ČR).
SPPK A02 001:2013 – Výsadba stromů
SPPK A02 002: 2013 – Řez stromů
SPPK A02 003:2014 – Výsadba a řez keřů a lián
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ROZVOJOVÁ A UDRŽOVACÍ PÉČE O ROSTLINY
Pro zdárný růst rostlin je důležitá následná péče, která zajistí jejich životaschopnost a udržitelnost
projektu v následujících letech. Kvalitní péče na trvalém stanovišti zaručuje dobré zakořenění a
ujmutí dřevin a překonání přesazovacího stresu. Důkladná a opakovaná zálivka je nutná zejména při
jarní výsadbě. Zalévá se méně často, ale důkladně.
PÉČE O STROMY
Zdárný růst stromů závisí zejména na pravidelné a dostatečné zálivce. Během prvního vegetačního
období po výsadbě je vhodný cyklus 6-8 zálivek dávkou 100l na strom. Zálivka se musí přizpůsobit
aktuálnímu průběhu počasí. V dalších letech se četnost zálivek snižuje na 3-6. Zálivka se provádí po
dobu odeznívání povýsadbového šoku, záleží na objemu srážek. Doporučuje se provádět po dobu 5
let, v extrémních výkyvech počasí pokud je potřeba.
Výchovný řez bude prováděn každý rok v předjaří po dobu 5 let po výsadbě. Při řezu budou
odstraňovány strukturálně nevhodné výhony např. konkurenční nebo s tlakovým větvením. Výchovný
řez je důležitý jako prevence chybného větvení zakládající se koruny.
Průběžně bude po dobu tří let kontrolováno kotvení a úvazek. Poté se kotvící systém odstraní.
Závlahová mísa bude udržována po dobu, kdy je prováděna zálivka odplevelováním a doplňováním
mulče. Odstraňování nežádoucího plevele je možné provádět chemicky postřikem nebo mechanicky
ručním vytrháním (odkopnutím). V žádném případě není možné plevel vyžínat strunovou sekačkou.
Vždy je potřeba postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození kořenového krčku stromu.
Doplňování mulče je vhodné provádět na začátku vegetačního období štěpkou z ořezaných větví.
Kontrola zdravotního stavu probíhá podle potřeby.
PÉČE O KEŘE
Zálivka se provádí do doby zřejmého ujmutí rostliny na stanovišti. Takový stav je patrný na nových
výhonech a intenzivních trvalých přírůstcích současně za pevného prokořenění výpěstku. Během
prvního vegetačního období po výsadbě je vhodný cyklus 8-12 zálivek. V následujících letech se
zálivka úměrně snižuje, v opodstatněných případech se neprovádí.
Výchovný řez se provádí první dva roky po výsadbě nebo po zmlazovacím řezu v předjaří. Řez je
specifický podle charakteru keřového druhu a je potřeba individuálně zvážit jeho použití.
V období intenzivního růstu se provádí u keřů udržovací řez s cílem dlouhodobě zajistit jejich vitalitu,
prosvětlení nebo podporu tvorby květních výhonů. Neprovádí se u druhů kvetoucích na konci
letorostů. Popis řezů, vč. uvedení druhů, pro které jsou použitelné je uveden v arboristickém
standardu Výsadba a řez keřů a lián SPPK A02 003:2014.
Odplevelování výsadeb probíhá do doby zapojení keřů, dokud na ploše nevytvoří souvislý porost
(pokud se nejedná o solitérní výsadby). Likvidaci plevelů je možné provádět chemicky postřikem nebo
mechanicky ručním vytrháním (odkopnutím). V prvních dvou letech se předpokládá provést 2x za rok,
další 2-3 roky 1x ročně. Vždy je potřeba postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození mladých
rostlin. Doplňování mulče je vhodné provádět na začátku vegetačního období štěpkou z ořezaných
větví. Kontrola zdravotního stavu probíhá podle potřeby.
PÉČE O TRÁVNÍKY
Údržba travnatých ploch spočívá v intenzivní seči během vegetačního období se sběrem a odvozem
pokosené travní hmoty. Seč proběhne 6x za vegetaci.
Vyhrabání trávníku bude prováděno 2x ročně, na jaře a na podzim vč. shrabání listí.
Pravidelná zálivka se po zapojení trávníku nepředpokládá, bude realizována jen výjimečně v případně
extrémního výkyvu počasí 1-2x v letních měsících.
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