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A. Průvodní zpráva
A.1. Identifikační údaje
Název akce:

Ošetření významných stromů v zastavěné části obce
a revitalizace zeleně na sídlišti v Klenčí pod Čerchovem

Stupeň:

Projektová dokumentace k realizaci akce

Místo:

k. ú. Klenčí pod Čerchovem

Okres:

Domaţlice, Obecní úřad s rozšířenou působností: Domaţlice

Obec:

Klenčí pod Čerchovem

Obecní úřad: Klenčí pod Čerchovem
Objednatel:

Zhotovitel:

Městys Klenčí pod Čerchovem

IČ: 00253472

Klenčí pod Čerchovem 118

tel: 379 794 231

345 34

email: urad.mestyse@klenci.cz

Mgr. Vladimír Ledvina

IČ: 65575211, DIČ: CZ 7205081774

Klenčí pod Čerchovem 330

tel: +420 774 499 570

345 34 Klenčí pod Čerchovem

email: vledvina@gmail.com

V Klenčí pod Čerchovem , 30. 10. 2009
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A.2. Vymezení úkolu
Předložená projektová dokumentace řeší dva úkoly zásadního významu, co se týká
sídelní zeleně v Klenčí pod Čerchovem. Prvním je ošetření významných stromů v zastavěné
části obce a druhým revitalizace zelených ploch na sídlišti.
Úkolem projektu je zmonitorovat současný stav veřejných prostranství a kosterních
dřevin ve vybraných lokalitách a navrhnout optimální opatření, která by měla vyhovovat
několika následujícím poţadavkům:









zvýšení biodiverzity a ekologicky-stabilizační funkce zelených ploch v obci
zvýšení plochy a počtu přírodě blízkých prvků v zastavěném území obce
zvýšení estetické hodnoty a atraktivnosti veřejných prostranství
respektování tradic, kulturních hodnot a ekologických podmínek dané oblasti
veřejná zeleň jako prostředek ekologického vzdělávání
minimální nároky na údržbu zeleně
zlepšení zdravotního stavu stávajících prvků zeleně
funkčnost a užitek pro místní obyvatele i návštěvníky obce

Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací k. ú. Klenčí pod Čerchovem i
s místním i regionálním plánem ÚSES.
Nezbytným předpokladem pro zpracování projektu byl terénní průzkum, který byl
proveden v květnu až září 2009. Návrh jednotlivých opatření a výsadeb se opírá o studium
odborné literatury (viz “Seznam literatury”) a místních ekologických podmínek (viz “Popis
území”), stejně jako o zkušenosti z podobných projektů realizovaných v místním regionu.
Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví obce Klenčí pod Čerchovem.
Seznam dotčených pozemků
Číslo pozemku Návrh opatření
Katastrální území
ošetření
stávajících
stromů
Klenčí pod Čerchovem
2044/2
2417/18
ošetření stávajících stromů
Klenčí pod Čerchovem
2417/2
ošetření stávajících stromů
Klenčí pod Čerchovem
ošetření stávajících stromů
Klenčí pod Čerchovem
695/3
kácení,
výsadba
121/1
Klenčí pod Čerchovem
dřevin
výsadba dřevin
734/3
Klenčí pod Čerchovem
734/4
výsadba dřevin
Klenčí pod Čerchovem
výsadba dřevin
Klenčí pod Čerchovem
734/5
výsadba
dřevin
Klenčí pod Čerchovem
734/40
výsadba dřevin
Klenčí pod Čerchovem
734/43
kácení,
ošetření
Klenčí pod Čerchovem
425/1
stávajících stromů, výsadba dřevin
kácení,
výsadba
1742/1
Klenčí pod Čerchovem
dřevin
kácení,
výsadba
Klenčí pod Čerchovem
1747/2
dřevin

Vlastníkem všech dotčených pozemků uvedených v této tabulce je Městys Klenčí
pod Čerchovem, adresa: Klenčí pod Čerchovem 115, Klenčí pod Čerchovem, 345 34.
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A.3. Návaznost na další projekty – širší vztahy
Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací k. ú. Klenčí pod Čerchovem
i s místním i regionálním plánem ÚSES.
Opatření navržená v tomto projektu vychází z inventarizace kosterních dřevin v celé
obci a přímo navazují na návrhovaná opatření stanovená v projektu "Generel revitalizace zeleně
v Klenčí pod Čerchovem" (Mgr. V. Ledvina, 09/2009). V rámci navazujícího projektu "Generel
revitalizace..." bude obec postupně realizovat odborné ošetření příp. sanaci všech stromů na
obecních pozemcích a výsadbu nových rostlin k obnově zelených ploch v obci a případnou
obnovu alejí a stromořadí podél místních komunikací.
Předložený projekt rovněž navazuje na realizované projekty výsadeb stromů a keřů
v okrajové části obce a ve volné krajině, které provedly místní občané ze ZO ČSOP ve
spolupráci s obecním úřadem a firmou Ing. Karel Kuneš – GAN v letech 1991 – 2008.
Územní návaznost těchto projektů ukazuje přiložená mapa.

A.4. Přínos pro biodiverzitu
V současné době pokrývá dotčené pozemky především kulturní trávník a několik skupin
soliterních vzrostlých stromů a keřů – celkem 22 taxonů stromů 4 druhy keřů. V rámci realizace
předloženého projektu bude na obecních pozemcích vysazeno celkem 134 stromů a 1302
keřů, zahrnujících 20 různých taxonů stromů a 28 různých taxonů keřů. Přitom se jedná
převážně o autochtonní druhy dřevin, případně o kultivary autochtonních rodů a druhů dřevin,
vyskytujících se v přírodních ekosystémech dané oblasti. Pokud je v projektu plánovaná
výsadba cizokrajných druhů dřevin, tak se v žádném případě nejedná o invazní rostliny a jsou to
druhy běžné v daném regionu a podmínkách. Při výběru druhů bylo přihlédnuto jak k
ekologickým podmínkám dané oblasti tak i ke kulturním a estetickým požadavkům na úpravu
veřejných prostranství v obci.
Zároveň navrhujeme provedení ošetření vzrostlých autochtonních stromů velkých
rozměrů a stáří, čímž se prodlouží životnost a zlepší zdravotní stav těchto významných
stromů. Tyto stromy poskytují útočiště mnoha různým organismům a jsou nenahraditelnými
prvky z hlediska ekologické stability a biodiverzity dané lokality, místní oblasti i celého
regionu.
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B. Technická zpráva
1. Přírodní poměry
1.1 Geomorfologie a geologie
Z hlediska geomorfologického členění ČR leží řešené území v okrsku Haltravská
hornatina, náležející do následujících geomorfologických jednotek:
provincie: Česká vysočina
subprovincie: Šumavská soustava
oblast: Českoleská podsoustava
celek: Český les
podcelek: Čerchovský les
okrsek: Haltravská hornatina
Haltravská hornatina je složená z dioritů, gaber a amfibolitů kdyňského bazického
komplexu. Má charakter vrchoviny se strukturně denudačním reliéfem výrazných
izolovaných suků a krátkých hrásťových hřbetů v oblasti klenbovitého výzdvihu území při
hlavním evropském rozvodí. Haltravská hornatina je členitá vrchovina v jihovýchodní části
Jezvinecké vrchoviny tvořená gabry, diority, amfibolity, žilnými žulami a migmatitizovanými
svory.
Zájmové území se nachází v mírném severním svahu, který se táhne z Haltravského
hřebenu do údolí Čerchovky. Třetí část pozemků, které jsou mimo zastavěné území obce, leží
v rovině pod zmíněným svahem, přímo na denudační terase toku Čerchovky. Horninové podloží
zájmového území je tvořeno kvartérními sedimenty. Jedná se o deluviofluviální a deluviální
hlinitopísčité a hlinitokamenité sedimenty. Nadmořská výška zájmového území se pohybuje
mezi 430 a 550 m n. m..
1.2 Klima
K. ú. Klenčí pod Čerchovem leží v mírně teplé oblasti MT 4, charakteristické krátkým,
mírným, suchým až mírně suchým létem a mírně chladnou, suchou až mírně suchou zimou.
Průměrná teplota v červenci zde dosahuje 16 až 17°C a v lednu -2 až -3 °C. Průměrný roční
úhrn srážek činí 600 – 750 mm. Počet letních dnů (s maximální teplotou rovnou nebo vyšší než
25°C) je 20 – 30 a počet mrazových dnů (s minimální teplotou rovnou nebo nižší než - 0,1°C) je
zde 110 – 130. Sněhová pokrývka se v zájmovém území vyskytuje průměrně 60 až 80 dnů
v roce.
1.3 Pedologie
Geologické podloží, tvar povrchu a charakter klimatu jsou určujícími faktory pro typy a
druhy půd, vyskytující se v daném území. V zájmovém území se původně vyskytovaly glejové
půdy zrašelinělé, výrazně zamokřené a oglejené půdy zbaţinělé, středně až velmi těžké,
zamokřené, s výskytem svahových pramenišť. Dnes jsou však půdy na území obce pozměněné
antropogenní činností trvající nepřetržitě již několik století. Lze obecně říci, že půda na
dotčených pozemcích je vhodná k pěstování dřevin při mírném přihnojení zahradnickým
substrátem, příp. rašelinou pro rostliny s nároky na kyselou půdní reakci.
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1.4. Hydrologie
Celé zájmové území je odvodňováno tokem Čerchovky, přítoku Radbuzy, dále
Berounky, poté Vltavy a Labe. Čistota vody Andělice je hodnocena třídou č. II. Oblast patří do
pomoří Severního moře.
1.5 Biogeografie
Katastrální území Klenčí pod Čerchovem náleží z hlediska biogeografického členění ČR
na pomezí dvou bioregionů Českoleského bioregionu 1.61 a Tachovského bioregionu 1.27.
Pro Tachovský bioregion jsou typické bohaté květnaté dubohabřiny a bučiny, na
skalách s javory a na vrcholech s jedlí. Z fytogeografického hlediska se řadí k 27.
fytogeografickému okresu Tachovská brázda v mezofytiku ČR. Pro tento okres je dle
Skalického charakteristický suprakolinní vegetační stupeň. Potenciální přirozenou vegetaci tvoří
vesměs bikové bučiny (Luzulo – Fagetum), místy s příměsí jedle a dubu, příp. borové
doubravy (Genisto germanicae – Quercion). Pro nivy vodních toků jsou typické olšiny a luhy
(Alneto glutinoso – incanae). Přirozenou potenciální vegetaci na vlhkých loukách představují
rašelinné louky svazu Caricion fuscae a na místech bez rašeliny to byla vegetace střídavě
vlhkých luk svazu Molinion. Na svazích místních vyvýšenin lze předpokládat přítomnost
antropogenně vzniklých krátkostébelných pastvin (Cynosurion a Violion caninae). Na mělkých
půdách byla charakteristická neuzavřená subatlantská společenstva svazu Thero – Airion. Flóře
celého bioregionu dominují mezofilní druhy s výrazným podílem druhů subatlantských.
Fauna Tachovského bioregionu je výrazně hercynská, se západními vlivy. V lesích
jsou časté i horské a podhorské druhy (rejsek horský, ořešník kropenatý,…).
Z hlediska geobiocenologické typizace převládá v Tachovském bioregionu 4. vegetační
stupeň (bukový či dubojehličnatý) a místy se objevuje i stupeň 3. (dubovobukový) a 5.
(jedlobukový). Převládající trofickou řadou je řada A – oligotrofní a AB – oligomezotrofní.
Dále následují půdy trofické řady B – mezotrofní a nakonec, jen asi 1-3 % plochy bioregionu
pokrývají půdy řady BC – mezotrofně nitrofilní.

V Českoleském bioregionu jsou hlavními společenstvy potenciální přirozené vegetace
květnaté bučiny a na vyšších vrcholech i acidofilní horské bučiny. Fytogeograficky náleží oblast
do 26. fytogeografického okresu Český les. Potenciální přirozenou vegetaci tvoří vesměs
květnaté jedlobučiny (Festuco – Fagetum a Dentario enneaphylii-Fagetum) nebo acidofilní
bučiny (Calamagrostio villosae-Fagetum). Na prudkých svazích byly zjištěny i suťové lesy
(Mercuriali-Fraxinetum a Lunario-Aceretum). V podmáčených depresích jsou potenciální
vegetací smrčiny (Mastigobryo-Piceetum) a při potocích jsou to olšiny (Piseo-Alnetum a
Arunco sylvestris-Alneto glutinosae). Vlhké podhorské louky svazu Calthion jsou nejčastější
přirozenou náhradní vegetací. Pokud na nich probíhá rašelinění, pak se zde vyskytuje vegetace
tsvazu Caricion fuscae, příp. Sphagno recurvi-Caricetum canescentis a Caricion rostratae.
Flóra Českého lesa je chudá, jednotvárná, s výrazným zastoupením středoevropských
montánních druhů.
Převažuje zde horská a podhorská lesní fauna hercynského původu, včetně fauny
vrchovišť (rejsek horský, tetřev hlušec, jeřábek lesní,...)
Převládá zde 5. jedlobukový vegetační stupeň a půdy oligotrofní trofické řady A. Je zde
zastoupen i 4. bukový a ostrůvkovitě i 6. vegetační stupeň, stejně jako půdy mezotrofní řady B.
Dle Neuhäuslové jsou přirozenou potenciální vegetací zájmového území
bikové bučiny (Luzulo-Fagetum) svazu acidofilní bučiny a jedliny (Luzulo-Fagion)
s převažujícím bukem a příměsí dubu zimního a letního, lípy srdčité a jedle bělokoré. V nižších
oblastech tvoří přirozenou potenciální vegetaci bikové doubravy (Luzulo albidae-Quercetum)
s dominantním dubem zimním a s příměsí břízy, habru, buku, jeřábu, lípy srdčité a borovice
lesní.
Říjen 2009

7

Revitalizace zeleně v Klenčí pod Čerchovem

Vhodnými druhy pro výsadbu rozptýlené zeleně v této oblasti jsou javor klen (Acer
pseudoplatanus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), jeřáb obecný (Sorbus aucuparia), buk lesní
(Fagus sylvatica), dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tila
cordata), habr obecný (Carpinus betulus), bříza bělokorá (Betula pendula), hloh (Crataegus
sp.), růže (Rosa canina), krušina olšová (Frangula alnus) a borovice lesní (Pinus sylvestris).
Dnes je značná část pozemků k. ú. Klenčí pod Čerchovem zemědělsky vyuţívána,
převážně jako intenzivně a extenzivně obhospodařované louky, které jsou často poškozené
odvodněním a přihnojováním. Svahy kopců a hřbetů Haltravské hornatiny jsou porostlé
rozsáhlými lesními komplexy, většinou smrkovými monokulturami s příměsí buku, jedle a
klenu.

C. Specifikace opatření

I. ČÁST:
Ošetření významných stromů v zastavěné části obce
Klenčí pod Čerchovem
I.1 Významné stromy
Na základě podrobného dendrologického průzkumu, který byl proveden v první
polovině roku 2009 bylo určeno 25 nejvýznamnějších a nejhodnotnějších stromů v zastavěné
části obce Klenčí pod Čerchovem. Druhově se jedná převážně o lípy srdčité (Tilia cordata),
mezi něž byly zařazeny dva staré jírovce rostoucí na náměstí, nedaleko kostela.
Jedna lípa (strom č.1) roste u usedlosti nad „Šimanuc mlýnem“, rodištěm významného
chodského básníka a spisovatele Jana Vrby. Strom je vitální, bez zjevného poškození, statného
vzrůstu a je výnamnou dominantou na dané lokalitě.
Podobného významu a zdravého vzrůstu je i strom č. 2 – lípa u hostince U Psůtků. Tento
strom nejen že plní mnoho významných ekologických funkcí na svém stanovišti, ale rovněž
výraně přispívá k utváření typického rázu malého venkovského prostranství před oblíbeným
hostincem.
Stromy č. 5 až 18 tvoří významné lipové stromořadí na východní straně prostorného
náměstí, podél silnice, paralelně k řadě typických venkovských domů. Toto stromořadí
historicky patří k náměstí v Klenčí a je doložitelné i z dobových kreseb a fotografií z počátku
20. století.
Naproti stromu č. 5, přes křižovatku místních cest na náměstí, rostou mezi dvěma
vjezdy do tradičních usedlostí dva vzrostlé a hodnotné jírovce (Aesculus hippocastanum), které
si také zaslouží nadstandartní péči (stromy č. 3 a 4).
Poslední z výčtu významných stromů navržených k arboristickému ošetření je řada
sedmi lip na místním hřbitově (stromy č. 19 až 25). Jedná se opět o významné vzrostlé stromy,
objevující se již na starých fotografiích.
Umístění jednotlivých stromů je zakresleno v grafické příloze. Vizuální popis
znázorňuje přiložená fotografická dokumentace. Následující text a tabulky shrnují metodiku a
poznatky zevrubného průzkumu a ohledání na místě a vytyčuje způsob a rozsah odborného
opatření a souvisejících opatření.
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I.2 Metodika dendrologického průzkumu
Datum rekognoskace:

květen - červenec 2009

Použité měřící pomůcky:

obvodové a průměrovací arboristické pásmo 5m, kovová
lesnická průměrka, elektrooptický výškoměr Haglöf, digi fotoaparát Olympus C-740,
laserový dálkoměr.

Taxonometrie

U všech evidovaných dřevin bylo provedeno zaměření a stanovení taxonometrických
hodnot - taxon, varieta, průměr kmene a koruny, procentický objem koruny,výška stromu,
stupeň věkovitosti. Bodovým hodnocením byly určeny další parametry dřeviny (fyziologická
vitalita, biomechanická vitalita, sadovnická hodnota). Popis významu naměřených hodnot,
bodové škály a pod. jsou vysvětleny v Legendě k inventarizačním tabulkám řazené za
tabulkami.

Evidence stromů

V mapové příloze je každý jednotlivý strom vyznačen symbolem stromu v místě kmene
a evidenčním číslem, které odpovídá evidenčnímu číslu stromu v tabulce naměřených hodnot TABULKA 1: Evidence významných stromů, vyhodnocení zdravotního stavu a návrh
arboristických opatření i v tabulce č. 4 – Výpočet nákladů arboristických opatření.

Polohopis a fotodokumentace

Mapová část - podrobnější plány situace na jednotlivých lokalitách jsou zobrazeny
v různém měřítku od 1:1000 (1:2000), celková situace a přehled všech lokalit v měřítku
1:6000. Měřítko je na každém výkresu viditelně vyznačeno. Poloha dřevin byla odměřena od
pevných geodeticky zanesených bodů.
Fotodokumentace byla pořízena jak v aktuálním stavu při rekognoskaci, tedy částečně
v slabě olistěném stavu, tak i v době vegetačního klidu, v březnu 2009, kdy bylo možné stromy
vidět bez olistění. Všímá si jak celkových pohledů a průhledů zájmovým územím, tak
jednotlivých skupin či přímo některých detailů jednotlivých stromů.

Kategorizace dřevin

V mapách i v tabulkách evidence dřevin jsou jednotlivé stromy rozlišeny barevně do
několika skupin dle zdravotního stavu, kvality habitu a celkového významu pro danou lokalitu
z hlediska biodiverzity, sadovnické kompozice a estetické i kulturní hodnoty. Tyto kategorie
jsou:
stromy velmi významné a vysoce cenné .................................................... (žlutá)
perspektivní stromy v dobrém zdravotním stavu, kosterní dřeviny ............ (zelená)
méně významné stromy v průměrném zdravotním stavu ............................ (bílá)
neperspektivní či odumřelé stromy určené ke kácení .................................. (červená)
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I.3 Vyhodnocení terénního průzkumu
Návrh arboristických opatření

Na základě vyhodnocení zdravotního stavu dřevin z hlediska biologického i z hlediska
provozní bezpečnosti na stanovišti navrhujeme u všech vybraných stromů prvést ošetření
detailním zdravotním a bezpečnostním řezem, tzn. odsranění všech větví nemocných,
mrtvých, nevhodně rostoucích, neperspektivních nebo patologických a odstranění suchých větví
hrozících pádem a poraněním osob či majetku v celém objemu koruny.
V situacích kdy díky růstovým defektům či zvýšeným požadavkům na provozní
bezpečnost stromu v daném místě hrozí potencionální rozlomené koruny nebo její části je
navržena instalace bezpečnostních vazeb do korun stromů.
Podrobné určení druhu řezu pro jednotlivé stromy je zřejmé z mapové přílohy a z
TABULKY č. 1: Evidence významných stromů, vyhodnocení zdravotního stavu a návrh
arboristických opatření.
U všech vybraných stromů se jedná o odborně poměrně náročné arboristické zásahy,
které je nutno provádět také s velkou opatrností a ohledem na zařízení a provoz v okolí
stromů. Je nutno brát v úvahu především frekventovaný pohyb osob, dospělých i dětí na
daných lokalitách, dále výskyt pozemních komunikací se silničním provozem a také stavby
v bezprostředním okolí stromů, hroby a náhrobky, elektrická vedení a jiná zařízení, která
nesmí utrpět újmu při provádění navrhovaných opatření. I toto hledisko bylo zohledněno při
oceňování navrhovaných opatření (viz TABULKA č. 4 Výpočet nákladů arboristických
opatření).
Tyto odborně provedené zásahy by měly zajistit dlouhodobou životnost dřevin,
zlepšení jejich zdravotního stavu a provozní bezpečnosti. Tím dojde k vytvoření podmínek pro
dlouhodobou kontinuitu existence velmi hodnotných ekologických prvků v daném prostředí a
tedy i udržení, resp. zvýšení biodiverzity v dané lokalitě.

I.4 Výkaz výměr – část I.

Celkový počet ošetřených stávajících stromů …... 25 ks
Celková plocha revitalizované zeleně …............... 0.188 ha
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I.5 FOTODOKUMENTACE
Foto č. 1:

Stromy č. 6 až 18

Foto č. 2: Stromy č. 10 a 11

Foto č. 3: Stromy č. 19 až 25
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Foto č. 4: Stromy č. 3 a 4

Foto č. 5: Strom č. 6

Foto č. 2: Strom č. 7
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LEGENDA K INVENTARIZAČNÍ TABULCE:
Položka

Popis obsahu

evidenční číslo
barva

číslo jedince dle mapového podkladu
žlutá – velmi významný strom
zelená – perspektivní kosterní dřevina
bílá – strom průměrného významu
červená – neperspektivní dřevina, strom určený ke kácení
český název druhu, příp. kultivaru
objem zbytkové koruny v % oproti ideálnímu objemu koruny
výška jedince od paty kmene k vrcholu terminálu
idealizovaný průměr půdorysného průmětu koruny
průměr kmene v náměrné výšce 1,3 m
obvod kmene v náměrné výšce 1,3 m
úroveň spodní roviny koruny nad terénem
kategorie věkovitosti stromu:
VI - přes 190 let
V - 190 - 140 let
IV - 140 - 80 let
III - 80 - 50 let
II - 50 - 35 let
I - 35 - 5 let
5 - dřeviny velmi hodnotné, dlouhodobě perspektivní
4 - dřeviny nadprůměrně hodnotné, dlouhodobě perspektivní
3 - dřeviny průměrně hodnotné,středně až dlouhodobě persp.
2 - dřeviny podprůměrně hodnotné, krátkodobá existence
1 - dřeviny velmi málo hodnotné, neperspektivní
0 - dřeviny již odumřelé, či zásadně poškozené

taxon
objem koruny
výška stromu
průměr koruny
průměr kmene
obvod kmene
báze koruny
věk

sadovnická
hodnota

vitalita
fyziologická

vitalita
biomechanická

pěstební opatření

Měrná
jednotka

%
m
m
cm
cm
m

hodnota sledující zdravotní stav jedince z hlediska fyziologické kondice
stupnice:
1 - organismus odumřelý
2 - četný výskyt patogenů a defektů
3 - průměrný zdravotní stav, schopný dlouhodobé vegetace
4 - vysoká vitalita a zanedbatelná poranění
hodnota sledující zdravotní stav jedince z hlediska statické a mechanické stability živých pletiv a jejich vlastností:
stupnice:
1 - ve stadiu statické destrukce
2 - evidentní defekty, či silně snížená pevnost dřeva
3 - jedinec s poškozeními napravitelnými vhodným zásahem
4 - jedinec bez komplikací
kácení : 0a - sanace dřevorubecky
0b - kácení stromolezeckou technikou
0c - kácení za použití vysokozdvižné MP
řez :
VŘ - výchovný řez
ZŘ - zdravotní řez stromolezeckou technikou
BŘ - bezpečnostní řez
ZBŘ- zdravotní a bezpečnostní řez stromolezeckou technikou
RŘ - redukční řez
HŘ - hlavový řez
OŘ - opravný řez
vázání : BV - bezpečnostní vazba v koruně
- konzervační ošetření dutiny
- konzervační ošetření plošného poškození
BZV – nutno ošetřit bazální výmladnost
úprava stanoviště : - odstranění náletů
- úprava terénu, provzdušnění půdy, postřik, hnojení,
....
konzervace:
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TABULKA 1: Evidence významných stromů, vyhodnocení zdravotního stavu a návrh arboristických opatření, strana 1 ze 2
Sadovnická hodn.

Řez

90 28 14 120 377

3 V

4

3

5

ZBŘ

BV

3 jírovec maďal

75 20 12

90 283

2 IV

3

2

3

ZBŘ
RŘ

5x BV

4 jírovec maďal

80 20 12

74 232

2 IV

3

2

3

ZBŘ
RŘ

BV

5 lípa srdčitá

70 21 14

69 217

4 V

3

3

4

ZBŘ

6 lípa srdčitá

70 24 14 111 349

3 V

3

3

4

ZBŘ

BV

7 lípa srdčitá

70 23 18 119 374

3 V

3

3

4

ZBŘ

5x BV

8 lípa srdčitá

70 20 16 118 371

3 V

3

3

4

ZBŘ

5x BV

9 lípa srdčitá

70 17 14

91 286

3 V

3

3

4

10 lípa srdčitá

70 23 15

89 279

2 V

3

3

11 lípa srdčitá

75 22 12

74 232

2 V

3

12 lípa srdčitá

70 23 12

80 251

2 V

13 lípa srdčitá

75 18 10

81 254

14 lípa srdčitá

65 19 12

77 242

Říjen 2009

Kategorie náročnosti řezu

Vitalita biolog.

2 lípa velkolistá

Konzervace

Vitalita fyziol.

ZBŘ

Vázání

Věk

4

Báze koruny

3

Obvod kmene

4

Průměr kmene

2 V

Průměr koruny

92 289

Výška stromu

90 18 16

Taxon

Objem koruny

1 lípa srdčitá

Evid.
číslo

Poznámky

IV
V bezpečnostní vazba ve 12 m, délka 6 m
K

konzervace kořenových náběhů, redukce větví k budově,
V bezpečnostní vazba ve výšce 16 m, délka 2 m+ 2 + 2 + 2 +
2, roste v blízkosti nadzemního el. vedení
redukce větví směrem k budově, bezpečnostní vazba ve
V výšce 6 m, délka 5 m, roste v blízkosti nadzemního el.
vedení
IV
V

bezpečnostní vazba ve výšce 8 m, délka 6 m, zaštřešit otvor
po odlomu a hlavní úžlabí, konzervace náběhů

V

bezpečnostní vazba - spojení 4 kmenů ve výšce 10 m,
délka: 2, 3, 4, 3, 2

K

V

bezpečnostní vazba - spojení 4 kmenů ve výšce 10 m,
délka: 4, 4, 5, 5, 2, vyčištění úžlabí

ZBŘ

K

IV

ošetření poranění na kmeni ve výšce 0,5 m, vyčistit
centrální dutinu a zastřešit ji

4

ZBŘ

K

IV konzervace plošného poranění kůry na kmeni ve výšce 7 m

3

4

ZBŘ

K

IV konzervovat a impregnovat kořenové náběhy

3

3

4

ZBŘ

IV

2 V

3

3

4

ZBŘ

IV

2 V

3

3

3

ZBŘ

IV

K
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TABULKA 1: Evidence významných stromů, vyhodnocení zdravotního stavu a návrh arboristických opatření, strana 2 ze 2

Řez

Kategorie náročnosti řezu

Sadovnická hodn.

Konzervace

Vitalita biolog.

16 lípa srdčitá

80 17 10 104 327

2 V

2

3

3

ZBŘ

IV

17 lípa srdčitá

80 19 10

61 192

2 V

4

3

3

ZBŘ

IV

18 lípa srdčitá

80 20 14 102 320

2 V

3

3

3

ZBŘ

V

19 lípa srdčitá

80 23 14

62 195

1 IV

4

3

4

ZBŘ

BZV IV

20 lípa srdčitá

80 23 12

64 201

1 IV

4

3

4

ZBŘ

21 lípa srdčitá

80 20 12

71 223

1 IV

4

3

4

ZBŘ

22 lípa srdčitá

60 18 12

67 210

1 IV

4

3

4

ZBŘ

23 lípa srdčitá

80 20 12

62 195

1 IV

4

2

4

ZBŘ

24 lípa srdčitá

80 22 14

71 223

1 IV

4

3

4

ZBŘ

25 lípa srdčitá

80 18 13

79 248

1 IV

4

3

4

ZBŘ

Vázání

Vitalita fyziol.

ZBŘ
RŘ

Báze koruny

2

Obvod kmene

2

Průměr kmene

1

Průměr koruny

4 V

Výška stromu

Věk

V konzervace kořenových náběhů, výšková redukce o 5 m

70 20 10 100 314

Taxon

Objem koruny

Říjen 2009

K

15 jasan ztepilý

Evid.
číslo

Poznámky

konzervace starých odlomů a plošných poranění kůry na
kmeni a kořenových nábězích a 3 staré odlomy

Skupina stromů na hřbitově, nutná zvýšená opatrnost při
provádění řezu
Skupina stromů na hřbitově, nutná zvýšená opatrnost při
BZV IV
provádění řezu
Skupina stromů na hřbitově, nutná zvýšená opatrnost při
IV
provádění řezu
Skupina stromů na hřbitově, nutná zvýšená opatrnost při
IV
provádění řezu
bezpečnostní vazba ve výšce 9 m, nad úžlabím, délka
3x BV BZV IV vazby: 3, 3, 3 m, skupina stromů na hřbitově, nutná zvýšená
opatrnost při provádění řezu
Skupina stromů na hřbitově, nutná zvýšená opatrnost při
provádění řezu
Skupina stromů na hřbitově, nutná zvýšená opatrnost při
BZV IV
provádění řezu
BZV IV

15

Revitalizace zeleně v Klenčí pod Čerchovem

Říjen 2009

16

Revitalizace zeleně v Klenčí pod Čerchovem

Říjen 2009

17

Revitalizace zeleně v Klenčí pod Čerchovem

II. ČÁST:
Revitalizace zeleně na sídlišti v Klenčí pod Čerchovem
II.1 Popis současného stavu
Celá lokalita Sídliště v Klenčí pod Čerchovem leží ve východní části obce, navazuje na
soukromou zástavbu a zahrnuje prostor, na kterém byly v druhé polovině 20. století postaveny
bytové domy.
Nejvýchodnější část byla stávajícími domy zastavěna již v šedesátých letech. Je zde dnes 5
menších bytovek s příslušenstvím a relativně malou plochou zeleně. Jsou tu především trávníky,
menší záhony trvalek, o které pečují místní obyvatelé a několik jehličnatých stromů a keřů.
Druhová skladba dřevin je velmi chudá, převažují smrky pichlavé (Picea pungens) a po několika
jedincích jsou zde zastoupeny následující druhy: smrk ztepilý (Picea abies), smrk Pančičův (Picea
omorika), borovice lesní (Pinus sylvestris) a borovice cukrová (Pinus lambertiana). Naprostá
většina těchto jehličnanů byla nevhodně vysazena – příliš blízko jiných stromů nebo staveb a je
potřeba provést jejich probírku, případně je odstranit z provozně-bezpečnostních důvodů.
Druhou část Sídliště v Klenčí pod Čerchovem tvoří okolí bývalých vojenských kasáren.
Budova bývalé armádní ubytovny byla v devadesátých letech přestavěna na bytovku a její okolí
bylo upraveno pro zpřístupnění veřejnosti. Samotné úpravě zeleně však nebyla věnována velká
pozornost a tak zdejším veřejným plochám dominuje řada smrků (Picea pungens a Picea abies)
vysázená přibližně v době výstavby kasáren, tedy asi před 50 lety a travnaté plochy, sporadicky
přerušené břízou (Betula pendula) nebo náletovou třešní ptačí (Prunus avium). V řadě smrků před
bytovkou roste také několik bříz a topolů kanadských (Populus x canadensis). Topoly by bylo
vhodné odstranit a nahradit vhodnějšími dřevinami. Před vchodem do kasárenské bytovky rostou tři
přestárlé a rozklesající se exempláře kulovitého zeravu západního (Thuja occidentalis kv. Globosa),
jeden přestárlý a prosychající cypřišek (Chamaecyparis nootkatensis) a několik přestárlých jedinců
jalovce obecného (Juniperus comunis) a jalovce čínského (Juniperus chinensis).
Třetí a největší část sídliště tvoří seskupení bytových domů ze 70. a 80. let dvacátého století
blíže k centru obce, k nimž byly v devadesátých letech na okraj obce přistavěny tři nové bytovky.
I zde odpovídá stav zeleně společenským podmínkám v době výstavby. Většinu zeleně tvoří
travnaté plochy s několika málo jedinci smrku pichlavého a smrku ztepilého, případně břízy
bělokoré. U vchodu do dvou bytovek rostou přestárlé jalovce prostřední. Před bytovkou č.p. 528
rostou dva hodnotné jehličnaté stromy – borovice lesní a borovice cukrová. Řada 11 vzrostlých
smrků pichlavých podél silnice bude vykácena v rámci stavby "Rekonstrukce ulice ke zdravotnímu
středisku" a námi předkládaný projekt se jimi nezabývá. Z kompozičního hlediska i z hlediska
ekologických vztahů stromů k danému prostředí jsou na dané lokalitě tyto stromy nevhodné.
V celé lokalitě je podstatný nedostatek listnatých stromů a keřů. Některé stávající
jehličnaté stromy byly původně vysazeny za účelem pěstování stříhaného živého plotu, avšak dnes
jsou z nich částečně vzrostlí jedinci nevzhledného habitu a svou přítomností spíše snižují hodnotu
těchto veřejných prostranství. Celkově lze říci, že z hlediska biodiverzity je dané území relativně
chudé, ale skýtá dobrý potenciál pro zlepšení současného stavu.
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TABULKA 2: Evidence stávajících dřevin, vyhodnocení zdravotního stavu a návrh arboristických opatření na sídlišti v Klenčí pod Čerchovem
Vitalita fyziol.

Vitalita biolog.

Sadovnická hodn.

Kácení

Kategorie náročnosti řezu

Věk

85

1

II

4

4

3

0a

2 smrk pichlavý

60

7

5

29

91

2

II

4

4

3

0a

3 borovice černá

60

12

6

41 129

2

II

3

3

3

kosterní dřevina, bez ošetření

4 smrk pichlavý

60

10

5

26

82

2

II

3

3

3

kosterní dřevina, bez ošetření

5 borovice cukrová

50

9

4

26

82

2

II

3

3

3

kosterní dřevina, bez ošetření

6 borovice černá

60

11

4

34 107

2

II

3

3

3

kosterní dřevina, bez ošetření

100

13

8

28

88

0

II

4

4

3

bez ošetření

70

11

6

36 113

1

II

1

2

2

7 smrk ztepilý
8 cypřišek nutkajský

9 topol kanadský

80

17

7

36 113

2

III

3

3

3

Konzervace

Báze koruny

27

Vázání

Průměr kmene

6

Řez

Průměr koruny

9

Obvod kmene

Výška stromu

70

Taxon

Objem koruny

1 smrk pichlavý

Evid.
číslo

Poznámky

nevhodně rostoucí, dvojkmen, potenciálně
nebezpečný
nevhodně rostoucí, dvojkmen, potenciálně
nebezpečný

0a

odumírající

0b

nevhodně rostoucí nálet, může narušovat
opěrnou zídku, potenciálně nebezpečný,
alergogenní
nevhodně rostoucí nálet, může narušovat
opěrnou zídku, potenciálně nebezpečný,
alergogenní
nevhodně rostoucí, může narušovat opěrnou
zídku, potenciálně nebezpečný, alergogenní

10 topol kanadský

85

20

8

50 157

3

III

2

3

3

0b

11 topol kanadský

85

20

8

52 163

2

III

3

3

3

0b

12 bříza bělokorá

80

22

10

39 122

2

III

3

3

3

ZBŘ

III

kosterní dřevina

13 bříza bělokorá

80

23

8

56 176

2

III

3

2

3

ZBŘ

III

kosterní dřevina

14 bříza bělokorá

80

24

8

51 160

2

III

3

3

3

ZBŘ

III

kosterní dřevina

15 bříza bělokorá

80

20

8

45 141

2

III

3

3

3

kosterní dřevina, bez ošetření

16 smrk ztepilý

80

19

6

31

97

1

III

3

3

3

kosterní dřevina, bez ošetření

17 smrk pichlavý

80

23

6

43 135

1

III

3

3

3

kosterní dřevina, bez ošetření
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Kategorie náročnosti řezu

Sadovnická hodn.

4

4

4

kosterní dřevina, bez ošetření

19 smrk ztepilý

80

28

9

73 229

1

III

4

4

4

kosterní dřevina, bez ošetření

20 smrk ztepilý

80

24

9

60 188

1

III

4

4

4

kosterní dřevina, bez ošetření

21 smrk ztepilý

80

23

9

63 198

1

III

4

4

4

kosterní dřevina, bez ošetření

22 jedle bělokorá

90

17

9

51 160

1

III

3

3

3

dvojkmen, kosterní dřevina, bez ošetření

23 třešeň ptačí

80

12

8

35 110

1

III

4

3

4

bez ošetření

24 bříza bělokorá

90

14

8

32 100

1

III

4

4

4

bez ošetření

25 bříza bělokorá

70

17

10

42 132

4

III

2

3

3

ZBŘ

II

kosterní dřevina

26 bříza bělokorá

80

20

8

42 132

2

III

3

3

3

ZBŘ

II

kosterní dřevina

27 bříza bělokorá

70

18

6

44 138

2

III

3

3

3

ZBŘ

II

kosterní dřevina

28 buk lesní

50

16

12

49 154

4

III

3

2

3

kosterní dřevina, bez ošetření

29 smrk Pančičův

80

11

4

25

79

2

II

3

3

3

bez ošetření

30 smrk ztepilý

80

12

5

45 141

2

II

3

3

3

bez ošetření

31 smrk Pančičův

80

11

4

26

82

2

II

3

3

3

bez ošetření

32 smrk Pančičův

80

11

4

27

85

2

II

3

3

3

33 borovice lesní

70

10

6

36 113

3

II

2

3

1

34 smrk Pančičův

80

11

4

23

72

2

II

3

3

3

35 smrk pichlavý

80

12

5

35 110

2

II

3

3

2

36 borovice lesní

70

10

6

35 110

II

3

3

3

37 borovice cukrová

3
2

70

13

6

58 182

II

3

2

1
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Konzervace

Vitalita biolog.

III

Vázání

Vitalita fyziol.

1

Řez

Věk

59 185

Kácení

Báze koruny

9

Obvod kmene

Průměr koruny

28

Průměr kmene

Výška stromu

80

Taxon

Objem koruny

18 smrk ztepilý

Evid.
číslo

Poznámky

0a

nevhodně vysazený, škodí okolním stromům

0a

kosterní dřevina, bez ošetření
dvojkmen, nevhodně vysazený, vrůstá do
koruny okolních stromů

0a

bez ošetření
nevhodně vysazený, vrůstá do koruny okolních
stromů
kosterní dřevina, bez ošetření
20
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3

0a

II

3

2

3

0a

2

II

3

3

1

88

2

II

3

3

3

5

35 110

2

II

3

3

3

0a

nevhodně vysazený, vrůstá do koruny okolních
stromů, poškozená koruna

12

4

51 160

2

II

3

3

3

80

11

4

46 144

2

II

3

3

3

40

8

3

26

2

II

2

3

3

0a

odumírající

0a

původně vysazen k odclonění popelnic, dnes
přerostlý pro daný účel, nevzhledný, poškozená
koruna, potenciálně nebezpečný a zároveň
nevhodný na daném stanovišti

2

II

3

3

39 smrk pichlavý

80

12

5

37 116

2

II

3

3

2

40 smrk Pančičův

80

11

4

42 132

2

II

3

3

3

41 smrk pichlavý

80

12

5

38 119

2

II

2

2

2

42 smrk Pančičův

80

12

4

37 116

2

II

2

2

43 smrk Pančičův

80

11

4

28

88

2

II

3

44 smrk Pančičův

80

10

4

37 116

2

II

45 zerav západní

70

7

3

32 100

2

46 zerav řasnatý

70

8

4

25

79

47 zerav řasnatý

70

8

4

28

48 smrk pichlavý

80

12

49 smrk pichlavý

80

50 smrk pichlavý
51 cypřišek nutkajský
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60

10

3

22

Obvod kmene
85

Objem koruny

27

52 smrk ztepilý

Kategorie náročnosti řezu

3

4

82

69

1

I

3

4

1

Konzervace

3

dvojkmen, nevhodně vysazený
dvojkmen, nevhodně vysazený, potenciálně
nebezpečný
nevhodně vysazený, vrůstá do koruny okolních
stromů, poškozená koruna

12

Vázání

Kácení
0a

80

Taxon

Řez

Sadovnická hodn.
1

Vitalita biolog.
3

Vitalita fyziol.

0a

Věk

2

bez ošetření
dvojkmen, nevhodně vysazený, vrůstá do
koruny okolních stromů

Báze koruny

0a

bez ošetření
dvojkmen, nevhodně vysazený, vrůstá do
koruny okolních stromů

Průměr kmene

nevhodně vysazený, vrůstá do koruny okolních
stromů

Průměr koruny

0a

Výška stromu

3

38 smrk pichlavý

Evid.
číslo

21

Poznámky
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3

3

3

1

1

1

Poznámky

0a

původně vysazen k odclonění popelnic, dnes
přerostlý pro daný účel, nevzhledný, poškozená
koruna, potenciálně nebezpečný a zároveň
nevhodný na daném stanovišti

0a

původně vysazen k odclonění popelnic, dnes
přerostlý pro daný účel, nevzhledný, poškozená
koruna, potenciálně nebezpečný a zároveň
nevhodný na daném stanovišti

0a

původně vysazen k odclonění popelnic, dnes
přerostlý pro daný účel, nevzhledný, poškozená
koruna, potenciálně nebezpečný a zároveň
nevhodný na daném stanovišti

0a

původně vysazen k odclonění popelnic, dnes
přerostlý pro daný účel, nevzhledný, poškozená
koruna, nevhodný na daném stanovišti

0a

původně vysazen k odclonění popelnic, dnes
přerostlý pro daný účel, nevzhledný, poškozená
koruna, nevhodný na daném stanovišti

0a

původně vysazen k odclonění popelnic, dnes
přerostlý pro daný účel, nevzhledný, poškozená
koruna, nevhodný na daném stanovišti

59 smrk ztepilý

60

8

2

22

69

2

I

3

3

1

0a

60 smrk ztepilý

60

8

2

19

60

2

I

3

3

1

0a

61 jabloň domácí

70

3

3

31

97

2

I

4

3

2
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Kategorie náročnosti
řezu

I

3

3

1

Konzervace

2

I

3

3

1

Vázání

66

2

I

3

3

1

Řez

21

57

2

I

3

3

Kácení

2

18

57

1

I

3

Sadovnická
hodn.

8

2

18

72

1

I

Vitalita biolog.

60

8

2

23

69

1

Vitalita fyziol.

58 smrk ztepilý

60

8

3

22

75

Věk

57 smrk ztepilý

60

10

3

24

Báze koruny

56 smrk ztepilý

60

9

3

Obvod kmene

55 modřín opadavý

70

10

Průměr kmene

54 smrk ztepilý

70

Průměr koruny

53 smrk ztepilý

Výška stromu

Taxon

Objem koruny

Evid.
číslo

původně vysazen k odclonění popelnic, dnes
přerostlý pro daný účel, nevzhledný, poškozená
koruna, nevhodný na daném stanovišti
původně vysazen k odclonění popelnic, dnes
přerostlý pro daný účel, nevzhledný, poškozená
koruna, nevhodný na daném stanovišti
pravděpodobně nálet
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TABULKA 3: Seznam keřů zaznamenaných na mapě současného stavu
Evid.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25

Říjen 2009

Taxon
jalovec čínsk ý
jalovec čínsk ý
jalovec čínsk ý
jalovec čínsk ý
jalovec čínsk ý
jalovec čínsk ý
jalovec čínsk ý
jalovec čínsk ý
jalovec čínsk ý
jalovec čínsk ý
jalovec čínsk ý
zerav západní
zerav západní k v. k ulovitý
zerav západní k v. k ulovitý
zerav západní k v. k ulovitý
jalovec obecný
jalovec obecný
jalovec obecný
jalovec obecný
jalovec obecný
jalovec obecný
zlatice převislá
bříza bělok orá
smrk ztepilý

Šířka (m) Výška (m)
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
5,0
3,0
1,0
2,0
2,0
2,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2,0
1,5
1,5

1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
2,0
2,0
1,5
4,0
2,0
2,0
2,0
3,0
2,5
2,8
2,8
3,0
3,0
2,5
2,0
1,8

Poznámky
přestárlý, nevzhledný
přestárlý, nevzhledný
přestárlý, nevzhledný
přestárlý, nevzhledný
přestárlý, nevzhledný
přestárlý, nevzhledný
přestárlý, nevzhledný
přestárlý, nevzhledný
přestárlý, nevzhledný
přestárlý, nevzhledný
přestárlý, nevzhledný
přestárlý, nevzhledný, rozklesající větve
přestárlý, nevzhledný, rozklesající větve
přestárlý, nevzhledný, rozklesající větve
přestárlý, nevzhledný, nevhodně vysazený
zachovat skupinu 3 zdravých jedinců
starý jedinec, nevzhledný, odstávající větve
starý jedinec, nevzhledný, odstávající větve
starý jedinec, nevzhledný, odstávající větve
starý jedinec, nevzhledný, odstávající větve
starý jedinec, nevzhledný, odstávající větve
skupina volně rostoucích keřů
tvarovaný strom
skupina tvarovaných jehličnanů
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II.2 Návrh opatření
Navrhovaná opatření spočívají ve výsadbě nových keřů a stromů, resp. skupin keřů a stromů a
to převážně listnatých, vhodných do místních podmínek. Kde to bylo možné, jsou navrženy taxony
domácích druhů dřevin, které se běžně vyskytují v přírodních ekosystémech v daných geografických
podmínkách, případně kultivary těchto domácích dřevin. Namátkou lze jmenovat buk lesní, javor klen,
javor mléč, habr obecný, jedli bělokorou, borovici lesní, jeřáb obecný, lísku obecnou, kalinu obecnou,
brslen evropský a tis červený. V ostatních případech byly zvoleny druhy u nás běţné, druhy ze skupin
u nás běžných rodů a kultivary těchto dřevin, např. okrasné jabloně, hrušně a višně, růže, zlatice,
skalník, klokoč, kolkvície, brslen Fortuneův atd. Plný výčet všech zastoupených druhů a počet
jednotlivých rostlin je v tabulce následující po této kapitole.
Výběr jednotlivých druhů byl také učiněn s ohledem na potřeby zpěvného ptactva, hmyzu a
drobných savců, tzn. že založením uvedených výsadeb by mělo dojít k výraznému zvýšení druhové
rozmanitosti nejen rostlinstva, ale také ostatních druhů živých organismů.
Stromy budou sázeny pokud možno jako stromořadí podél ulic, pěšin nebo hranic pozemků,
v menší míře jako skupiny dvou nebo tří stromů a nakonec i jako významné solitery do vhodných
prostorů upravovaných veřejných prostranství. Okolo každého nově vysazeného stromu bude
namulčován kruh o průměru 1m drcenou borkou.
Keře budou sázeny zásadně do ucelených skupin, které budou oddělené od trávníku obrytím pro
jednoduchost údržby keřů i okolních travnatých ploch a také kvůli zvýraznění jejich efektu v dané
lokalitě. Tyto skupiny budou namulčovány drcenou borkou.
Všechny dřeviny jsou v návrhu umístěny tak, aby nenarušovaly ráz obce, ale aby vhodně
doplňovaly stávající stavby, případně aby zvýšili atraktivitu otevřených prostranství u těchto staveb.
V některých případech je nutné před založením výsadeb odstranit stávající dřeviny. Jedná se
pouze o několik přestárlých jehličnantých keřů nebo nevhodně rostoucích a poškozených stromů.
Přestárlé jalovce čínské, cypřišky, zeravy a jalovce obecné a nevhodně rostoucí smrky pichlavé, smrky
ztepilé, smrky omorika a tři topoly kanadské rostoucí nad opěrnou zídkou, pravděpodobně z náletu (viz
mapa současného stavu). Seznam 25 keřů určených k odstranění je uveden v TABULCE č 3. Při
kácení těchto dřevin je třeba také odstranitt zbylé pařezy a doplnit ornici do případně vzniklých
prohlubní. Kácení musí být provedeno v období vegetačního klidu, mezi 1. listopadem a
31. březnem.Vhodné a zdravé stávající stromy budou zachovány. U šesti stávajících vzrostlých
stromů navrhujeme provést základní zdravotní a bezpečnostní řez. Hodnocení zdravotního stavu a
návrh opatření u stávajících dřevin opět vychází z podrobného dendrologického průzkumu, provedeného
v létě r. 2009. Metodika tohoto průzkumu odpovídá postupům popsaným v kapitole I.2 této projektové
dokumentace. Výsledky vyhodnocení dendrologického průzkumu jsou podrobně uvedeny v TABULCE
č. 2 - Evidence stávajících dřevin, vyhodnocení zdravotního stavu a návrh arboristických opatření
na sídlišti v Klenčí pod Čerchovem s vysvětlivkami stejnými jako u tabulky č. 1.
Úpravy stávající vegetace a rozmístění a druhová skladba nových rostlin byly navrženy tak, aby
se zvýšila estetická hodnota a druhová rozmanitost daných veřejných prostranství, při minimálních
nárocích na následnou údrţbu výsadeb. Takto revitalizované plochy by také měly získat na
atraktivnosti a být hojněji využívány k běžné rekreaci místními obyvateli i návštěvníky obce.
Umístění jednotlivých dřevin, stávajících i navrhovaných, je upřesněno v grafické části projektu.
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Seznam rostlin navrhovaných k výsadbě – Sídliště v Klenčí pod Čerchovem

Říjen 2009

Vědecký název
Abies alba
Abies nordmaniana
Pinus sylvestris
Celkem jehličnaté stromy

Český název
Jedle bělokorá
Jedle kavkazská
Borovice lesní

Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Carpinus betulus
Corylus colurna
Crataegus × lavallei 'Carrierei'
Fagus sylvatica 'Atropunicea'
Fagus sylvatica 'Pendula'
Malus 'Evereste'
Malus 'Rudolph'
Malus ű purpurea 'Eleyi'
Prunus cerasifera 'Hollywood'
Prunus serrulata 'Amanogawa'
Prunus serrulata 'Kanzan'
Prunus subhirtella 'Autumnalis'
Sorbus aucuparia 'Edulis'
Sorbus intermedia
Celkem listnaté stromy

Javor babyka
Javor mléč
Javor klen
Habr obecný
Líska turecká
Hloh Lavallův 'Carrierei'
Buk lesní 'Atropunicea'
Buk lesní 'Pendula'
Jabloň 'Evereste'
Jabloň 'Rudolph'
Jabloň purpurově nachová 'Eleyi'
Slivoň myrobalán 'Hollywood'
Višeň pilovitá 'Amanogawa'
Višeň pilovitá 'Kanzan'
Višeň chloupkatá 'Autumnalis'
Jeřáb obecný 'Edulis'
Jeřáb prostřední

Taxus baccata 'Compacta'
Celkem jehličnaté keře

Tis červený 'Compacta'

Buddleia davidii
Cornus alba 'Argenteomarginata'
Corylus avellana
Cotoneaster dammeri
Euonymus europaeus
Euonymus fortunei 'EmeraldnGold'
Forsythia x intermedia
Forsythia x intermedia 'Maluch'
Hydrangea macrophylla 'Blue Wave'
Hypericum x 'Hidcote'
Kolkwitzia amabilis
Lonicera pileata
Philadelphus coronarius
Potentilla fruticosa 'Goldteppich'
Pyracantha coccinea
Rosa hugonis
Rosa rugosa
Rosa x 'Heidetraum'
Rosa x 'Lili Marlen'
Rosa x 'The Fairy'
Spiraea cinerea 'Grefsheim'
Spiraea x bumalda 'Goldflame'
Spiraea x japonica 'Little Princess'
Staphylea pinnata
Viburnum opulus 'Roseum'
Celkem listnaté keře

Komule Davidova
Svída bílá
Líska obecná
Skalník Dammerův
Brslen evropský
Brslen Fortuneův 'EmeraldnGold'
Zlatice prostřední
Zlatice prostřední 'Maluch'
Hortenzie velkolistá (modrá)
Třezalka 'Hidcote'
Kolkvicie krásná
Zimolez klubkatý
Pustoryl věncový
Mochna křovitá 'Goldteppich'
Hlohyně šarlatová
Růže Hugova
Růže svraskalá
Růže 'Heidetraum'
Růže 'Lili Marlen' - PL
Růže 'The Fairy'
Tavolník popelavý
Tavolník nízký 'Goldflame'
Tavolník japonský 'Little Princess'
Klokoč zpeřený
Kalina obecná 'Roseum'

Rhododendron hybridum 'Azurro'
Rhododendron luteum 'Moravanka'
Celkem pěnišníky

Pěnišník velkokvětý 'Azurro'
Azalka žlutá 'Moravanka'

Počet ks
2
1
6
9
29
2
1
2
7
2
2
1
6
9
10
5
5
23
9
4
8
125
20
20
3
9
18
204
8
72
33
32
12
37
3
25
3
81
3
9
21
52
65
256
15
49
204
3
35
1252
25
5
30
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II.3 Vizualizace navrhovaných opatření

1) Mezi bytovkami č.p. 528 a 531 - Současný stav

Mezi bytovkami č.p. 528 a 531 – Návrh výsadeb

Říjen 2009
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2) Před ZUŠ - Současný stav

Před ZUŠ – Návrh výsadeb

Říjen 2009
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3) Prostranství u ZUŠ - Současný stav

Prostranství u ZUŠ – Návrh výsadeb
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II.3 Zásady realizace a údržby
Nejprve budou označeny a vykáceny dřeviny určené k likvidaci. Tento zásah je možno provést
jen na základě pravomocného rozhodnutí příslušného správního orgánu. Po kácení těchto dřevin je třeba
také odstranit zbylé pařezy a doplnit ornici, příp. založit trávník, nejsou-li tyto plochy uvnitř skupin
keřů. Kácení musí být provedeno v období vegetačního klidu, mezi 1. listopadem a 31. březnem.
Po dokončení těchto prací je možno přistoupit k zaloţení nových výsadeb. Doporučený
technologický postup je následující:
1) Vytýčení ploch pro skupiny keřů a umístění stromů.
2) Chemické odplevelení ploch pro výsadby postřikem roztoku herbicidu Roundup – 3 %
roztok. Likviduje se i vytrvalý plevel. Postřik se musí nechat působit cca 14 dní.
3) Oddělení záhonů výsadeb keřů od trávníku obrytím do hloubky cca 20 cm (viz obr. 1).
4) Obdělání ploch pro výsadby keřů rotavátorem.
5) Výsadba alejových listnatých stromů s balem o obvodu kmene 12 - 14 cm (viz obr. 1).
Průměr balů u alejových stromů (obvod kmene 12-14 cm) bývá 50–60 cm. Velikost
výsadbové jámy je 1,5 x 1,5 m s hloubkou 1 m. Stromy se sází přibližně do stejné hloubky,
tak jak byly pěstovány ve školce. Na dno jámy se dosype a sešlape původní země promísená
v poměru 1 : 1 se zahradnickým substrátem ( pokud není dostatečně kvalitní stávající
zemina) tak, abychom dostali potřebnou výsadbovou hloubku. Po usazení stromu v jámě bal
obsypeme obdobným materiálem a v horní třetině balu přidáme 50 ks desetigramových
tablet hnojiva Silvamix. Do jámy kolem balu můžeme přidat 1 – 2 m perforované PE hadice
průměru 65 mm pro usnadnění zálivky. Na jaře provedeme povýsadbovou redukci koruny.
Na kmen instalujeme jutovou bandáž (15cm šíře – 15m / 1strom) proti odpařování vody a
proti mechanickému a mrazovému poškození. Strom ukotvíme třemi dřevěnými kůly o délce
2,5 m a průměru 7 - 10 cm s doplněním třemi dřevěnými příčkami a úvazkovou páskou
(3bm/1 strom). Objemy jamek pro alejové stromy budou 0,4 - 1,0 m3. Výsadby budou
prováděny s 50% výměnou zeminy v jamce (přidání substrátu a náhrada za odstraněný drn,
kameny a jílovitou zem).
6) Výsadba vzrostlých jehličnatých stromů s balem (viz obr. 2). Postup je obdobný jako
u listnatého stromu, jen se neprovádí řez nadzemní ani kořenové části stromu, bandážování
kmene a stačí použít jen jeden kůl zasazený šikmo. Počet tablet hnojiva silvamiz bude 10 ks
do jámy na 1 strom.
7) Výsadba keřů (viz obr. 3). Jsou navrženy listnaté, příp. jehličnaté keře s balem o velikosti
sazenic 20 – 40 cm (půdopokryvné keře) a 60 – 80 cm (ostatní). Průměr balů u větších keřů
o výšce okolo 80 cm bývá 20–30 cm a u keřů velikosti 20 – 40 cm je průměr kontejneru 10 20 cm. Sázíme tak, že horní okraj balu je v úrovni okolního terénu. U všech rostlin důkladně
utužíme zeminu v jejich okolí. Ke všem vysazovaným keřům přidáme 4 tablety Silvamixu
do jamky. Rostliny vyžadující kyselou půdní reakci (pěnišník, hortenzie) se vysazují do
rašeliny (světlá baltská) a bez hnojiva Silvamix.Objemy jamek pro keře o průměru balu 20 30 cm budou 0,05-0,125 m3 a pro keře s průměrem balu do 20 cm budou objemy jamek do
0,05 m3. Výsadby budou prováděny s 50% výměnou zeminy v jamce (přidání substrátu či
rašeliny a náhrada za odstraněný drn, kameny a jílovitou zem).
8) Položení jutové mulčovací textilie proti růstu plevelů a pro udržení vlhkosti v půdě.
Částečně bude tato textilie z přírodního materiálu plnit i přihnojovací funkci při svém
dlouhodobém rozpadu a nezanechá v půdě žádné škodlivé látky.
9) Důkladné zavlaţení rostlin - 50 l vody na jeden strom a 20 l na jeden keř.
10)
Namulčování povrchu 10 cm vrstvou drcené borky.
11)
Zaloţení / obnovení trávníku na narušených místech. Na místech v trávníku,
poškozených předešlými pracemi se terén jemně modeluje hráběmi, příp. se dosype ornice a
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terén urovná. Do takto připravené plochy se zapraví osivo (2 - 3 kg / 100 m2 travní směsi) a
pomalurozpustné hnojivo (Basatop 3 kg / 100 m2).
Umístění jednotlivých stromů a skupin keřů je dáno grafickou částí projektu – osazovacím
plánem v měřítku 1:500.
Následná péče o výsadby spočívá v několika jednoduchých činnostech, které pokud jsou
prováděny ve správnou dobu, pravidelně a odborně správně, tak nejsou náročné ani časově ani finančně.
Pokud se však zanedbají, pak může dojít k poškození rostlin a celého prostoru z nedbalosti tak, že
náprava takového stavu může znamenat zásah do rozpočtu investora. Proto doporučujeme provádět
pravidelnou údržbu nových výsadeb dle rozepsaného harmonogramu a s odborným dozorem.
Základní péčí o nově vysazené stromy je provádění zálivky v suchých obdobích a to 50l na
1 strom. Keře je vhodné při dlohodobě trvajícím suchu také zalít – 20l na 1 keř, ale pro jejich přežití není
nutné je zavlažovat pravidelně.
Dále je nutné udržovat nově vzniklé záhony keřů v bezplevelného stavu. To znamená, že
v prvních třech letech po výsadbě je potřeba 3x – 4x ročně provést kontrolu a mechanické ruční vytrhání
a vyrytí plevele. To se provádí většinou v průběhu vegetačního období. Pokud se provede výsadba
správně, nemělo by zaplevelení nových záhonů představovat větší problém. V případě zvýšeného růstu
vytrvalých plevelů je potřeba nasadit chemické prostředky na jejich likvidaci (RoundUp, Casoron,...).
Přibližně za 3 až 5 let by měly keře dorůst do takové velikosti, která zajistí zakrytí přístupu světla k půdě
a tedy podmínky pro růst nových plevelů budou značně ztíženy. Po zapojení keřů je nutné výsadby
kontrolovat pouze 2x ročně a provést odplevelení jen v případě potřeby. Pokud se však odplevelení
ploch zanedbá při výsadbě nebo v prvních letech, bude pak následné odplevelení představovat poměrně
náročnou operaci, odborně, časově i finančně.
Další důležitou součástí péče je pravidelný odborný řez. U nově vysazených listnatých stromů je
to výchovný řez po dobu 2 – 5 let po výsadbě, vždy jednou ročně ve vhodnou dobu (v předjaří nebo
v červenci až srpnu). Listnaté keře se řežou specificky podle druhu a stáří, obvykle jednou ročně.
U některých druhů keřů je lepší provádět výchovný řez pouze jednou za 3 až 5 let (svída, kalina, zlatice,
aj.) a některé keře je lepší ponechat úplně bez zásahu, pokud nejsou nijak poškozené vnějšími vlivy nebo
jejich vzrůst nevyžaduje úpravu řezem (pěnišníky, jehličnany). Podle stavu rostlin je nutné posoudit, zda
je čas na jejich přihnojení. Vhodná jsou pomalurozpustná hnojiva.
Péče o intenzivní trávníky spočívá především v jejich častém sekání (udržovat výšku mezi 3 a
10 cm) a přihnojování pomalurozpustnými hnojivy.
Všechny práce se provádí v rovině.

II.4 Agrotechnické lhůty
Kácení stromů je nutno provést v době vegetačního klidu (listopad až březen).
Výsadby alejových listnatých stromů s balem a jehličnatých stromů s balem se provádějí buď
v jarním období před olistěním (III. až IV. - v závislosti na průběhu zimy) nebo na podzim po opadu listí
před zámrzem (X. až XII.). Kontejnerované keře, listnaté i jehličnaté je možno sázet celoročně, pokud je
zajištěna zálivka.
Zakládání a obnovení trávníků se provede v březnu až dubnu nebo v srpnu až září.
Výchovný řez listnatých stromů se provádí v předjaří, případně v létě (červenec až srpen).
Řez na jaře kvetoucích listnatých keřů se provádí po odkvětu a řez listnatých keřů kvetoucích
v létě se provádí v předjaří nebo po odkvětu.
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II.5 Výkaz výměr – část II.
Celkový počet ošetřených stávajících stromů …... 6 ks
Celkový počet nově vysázených stromů …........... 134 ks
Celkový počet nově vysázených keřů ….............. 1 302 ks
Celková plocha revitalizované zeleně …............... 1,985 ha

II.6 Výkaz výměr CELKEM (část I a II)
Celkový počet ošetřených stávajících stromů …... 31 ks
Celkový počet nově vysázených stromů …........... 134 ks
Celkový počet nově vysázených keřů ….............. 1 302 ks
Celková plocha revitalizované zeleně …............... 2,173 ha
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