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ÚVOD
Městská krajinářka Žďáru nad Sázavou Lucie Radilová
  a ateliér krajinářské architektury Sendler - Babka, 2020
spolupráce: Barbora Kubická, Kateřina Knotková, Julie Bobríková

Městský architekt Žďáru nad Sázavou Zbyněk Ryška a ateliér Refuel, 2020

spolupráce: Sdružení Krajina, OŽP, CHKO Žďárské vrchy

Materiál v důsledku nedostataku času ani energie neprošel korekturou, 
za což se omlouvám...
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PŘEDMLUVA
Kniha je krajinářským pohledem na město. Myslím si, že krajinářská architektura je 
důležitá. Spolu s urbanismem a architekturou tvoří prostředí pro život. Je komplexní, 
může nám pomoct lépe žít… 

Rozhovor Václava Babky s Oskarem Brzeznickym na téma zahradní a krajinářské 
tvorby, mě hluboce zasáhl pro svou pravdivost. Nedokážu náš obor a jeho zasazení 
do kontextu prostředí a společnosti definovat lépe, a proto si dovoluji úvodem z něj 
ocitovat:  

„…v komplexnosti spatřuji východisko pro dostatečnou imunitu našeho starého 
oboru. V době atomizace disciplín … může být komplexnost v práci architekta 
velkou výhodou do budoucna. Náš holistický přístup, který je uchován od dob 
Aristotela „celek je víc než souhrn jeho částí “, nás může výrazně kvalitativně oddělit 
od kumulativní metody techniků a technologů a chrání zahradnické obory… Kom-
plexnost zahradního a krajinářského architekta vyžaduje poměrně velkou míru vý-
tvarného nadání a talentu pro abstraktní představivost, nezbytnou pro koncepční 
práci. Vedle toho vyžaduje také samozřejmě vzdělání. Kvalita a komplexnost se 
projeví ve schopnosti stát na pevných nohách vědomostí… “

„Vnímání architektury je mimo možnosti jakýchkoliv vyhlášek a předpisů, nelze ji na-
diktovat ve formě metodik, přehledů, tabulek a návodů a podle mého je její účinek 
na mnoho lidí spíše podvědomý. Těch, kteří jsou schopni architektonicky, tedy jaksi 
komplexně myslet a využívat estetiku a pocitovost jako stavební nástroj pro svoji 
práci a zároveň její důsledky použít účelně a prakticky, je poskrovnu. Stejně tak je 
velmi málo osob, kteří ji ocení v plné šíři.“

Myslím si, že i prezentace architektury je mino možnosti metodik, přehledů a tabulek 
a návodů, ale přesto a proto, jsem se rozhodla uvést tuto knihu do života. Jako 
zoufalý pokus, že díky ní můžeme za kvalitu prostředí pro život lépe bojovat… 

Publikace není nahodilou kompilací poznatků. Krystalizovala roky, v této podobě 
v aplikaci na Žďárské poměry měsíce. Celkový názor na problematiku má jasně či-
telný rukopis týmu ateliéru Zdeňka Sendlera a Václava Babky, jednotlivá řešení jsou 
výsledky diskusí s nimi a kolegyněmi Radkou Táborovou, Lydií Šušlíkovou, Barborou 
Kubickou a Kateřinou Knotkovou, kterým moc děkuji.

Žďárský kontext je utvářen spolu s místní odbornou veřejností – Jirkou Hemzou, 
Davidem Brabcem a Lucií a Jakubem Zemanovými. Důležitými konzultanty byli 
také manželé Součkovi, kteří pro město roky na krajinářských projektech pracují. 
Důležité jsou pro tento materiál i myšlenky žďárských architektů.
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CÍLE SAAR 
SYSTÉMU ZELENĚ
Tato příručka nemá sloužit jako učebnice krajinářské architektury ani jako přehled 
zahradnických a arboristických technologií a jejich správné praxe. Nesupluje 
příručku pro navrhování města. Krajinářská architektura je komplexním výtvarným 
oborem a veškeré kroky v oblasti městské zeleně by měly být konány odpovědně 
s cílem vytvořit „krajinářsky ideální město.“ Cílem materiálu je shrnout současný stav 
zeleně ve Žďáru nad Sázavou a nastolit jednoduchou formou správný směr, kterým 
by se městská zeleň měla ubírat. 

Na příkladech dobré a špatné praxe a jejich odůvodnění jsou sumarizovány základní 
principy práce se zelení ve městě – architektonickou a technologickou. Krajinářům 
bych chtěla přiblížit, jak je možné nad městem v rámci širších vztahů přemýšlet, rea-
lizátor by se měl vyvarovat nejčastějších chyb, které zásadně ovlivňují výsledný stav 
zeleně. Pro odpovědné pracovníky městského úřadu je naznačen směr, kterým se 
ubírat, včetně poučení z nejčastějších profesních omylů, které je nutné důslednou 
soustavnou péčí postupně odstranit…

Byla bych ráda, kdyby nebyl materiál brán jako dogma a velmi ocením, přinesou-li 
moji nástupci inovace a přidají svoje zkušenosti….

CO JE SAAR            
SYSTÉM ZELENĚ
Je krajinářským názorem na město

Koncepční dokument urbanisticko-krajinářské povahy. Z hlediska plánovacího se 
jedná o územně plánovací podklad.

Cílem je v rámci možností jednoduchá příručka, která akcentuje zdravý selský 
rozum a prověřené technologie v krajinařině a zahradnictví. Jedná se v podstatě 
o jednoduchý manuál dobré praxe. 

JEDNOTLIVÉ KAPITOLY DEFINUJÍ: 

• principy rozvoje, obnovy a péče o zelené město (v širším měřítku a pro jednotlivé 
lokality) 

• prováděcí standardy z hlediska péče, realizace a ochrany majetku města

• slouží jako manuál dobré praxe, která bude v konkrétních projektech sloužit jako 
inspirace

• definuje charakter typických vegetačních prvků a základní principy péče ně 

• závazné části jsou vydány Městskou vyhláškou o zeleni

CO NENÍ SAAR SYSTÉM ZELENĚ?

učebnice ani technický předpis... 

PROČ 
POTŘEBUJEME 
SAAR SYSTÉM 
ZELENĚ?
• Abychom byli schopni držet směr efektivního a správného rozvoje a péče o zelené 
město v krajině. 

• Abychom nesadili někde něco, jen pro to, aby se něco vysadilo.

• Abychom byli dobrými hospodáři.

• Aby měly další generace lepší město…
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PRO KOHO JE 
SAAR SYSTÉM 
ZELENĚ?
• pro město -  plánování a rozvoj města

• pro město a architekty, projektanty a stavebníky - jako příručka dobré praxe 
použitelná jako inspirace při návrhu a projektování

• pro město, dodavatele a stavebníky - shrnutí právního rámce péče o zeleň, který je 
ve Žďáře nad Sázavou požadován jako minimální standard zahradnické praxe. Tato 
oblast je týká roviny projekční, realizační a ochrany majetku města.
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URBANISTICKÁ 
KONCEPCE 
KRAJINÁŘSKÁ 
ČÁST / ÚVOD
Systém zeleně Žďáru nad Sázavou je nedílnou součástí urbanistické koncepce 
SAARPLAN. Definovaná urbanistická koncepce je propsána i do struktury zeleného 
města. Principy rozvoje a udržitelného města jsou svázány s přirozeností krajiny 
města a okolí. Potenciál města je jasně hmatatelný, výsledek leží na dosah ruky… 
Stačí napravit několik nedostatků způsobených nevhodnou údržbou a nekvalitními 
vstupy do veřejného prostoru.   
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KONCEPT VNITŘNÍ 
KRAJINY MĚSTA
Cennost městské zeleně leží v prostupnosti krajiny městem, v blízkosti k přírodě, 
charakteru vrchoviny, malebnosti břehových partií řeky Sázavy, Staviště, vodních 
ploch. Město, jehož městské části se vějířovitě rozkládají po svazích mělkého údolí 
Sázavy je prostoupeno hmotami zeleně, někde parkově upravené, jinde ponechané 
svobodným procesům sukcese. Pro kvalitní řešení systémových otázek stačí vnímat 
krajinu, dopropojovat začaté, obnovit zničené… Doplnit stromy v ulicích,  vegetaci 
tam, kde místa zejí prázdnotou, přemýšlet, kam nám zbytečně odtéká voda a pečo-
vat o zeleň hospodárně… na každém kroku jsme totiž vzhledem k měřítku města již 
jednou nohou v krajině, krajině chráněné krajinné oblasti. Síla a potenciál přirozené 
krajiny je ve městě silně hmatatelná, nedokázala přebít snahy o „urbanizaci“ vegeta-
ce, nastolení nevkusných zahradnických trendů. 

Výraz krajiny města a okolí je výsledkem hospodaření a soužití. Kvalita kulturní kra-
jiny v okolí města je výsledkem přirozeného vývoje a zásahů člověka, který se zde 
pohybuje po mnoho generací. Lidé v krajině žili, krajina je živila, kultura je spojená 
s krajinou…. Lidé byli s krajinou propojeni. Bolševická destrukce přetrhala vazby 
lidské a biologické. Myslím, že musíme navázat na to dobré, co zbylo a v kontextu 
měnícího se životního stylu, prostředí a klimatu začít naslouchat přírodě, historii 
a naší původní kulturní krajině.
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KRAJINA A JEJÍ 
VSTUP DO MĚSTA
• město jako krajina / pohled zvenku dovnitř

• potenciál souznění města a krajiny

• diverzita jako klíč k živému městu / polyfunkčnost ploch 

• využití a rozvoj města v rámci vnitřních zelených ploch / ideální rovnováha mezi 
šedým a zeleným městem

• etapizace / zeleň jako rezerva pro rozvoj
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Z MĚSTA DO 
KRAJINY

• pohled zvenku dovnitř

• uzavření městského zeleného systému / parky, veřejné prostory a jejich napojení 
na krajinné struktury 

• propustnost zelených ploch - cesta městem a z města krajinou pryč

• napojení na krajinu / práce se stromořadími a remízy

• zrcadlové obrazy vně a vevnitř - kulturní zemědělská krajina a kvalitní zahradnické 
řemeslo  
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VÝZNAMNÉ PLOCHY ZELENĚ / PARK /  VEŘEJNÝ 
PROSTOR / VÝZNAMNÁ KULTURNÍ PLOCHA / HŘBITOV

KRAJINNÁ VEGETACE

STROMOŘADÍ / ULIČNÍ PROSTORY

KRAJINA / LESNÍ POROSTY

VODNÍ PLOCHY

URBANISMUS
PROPOJENÍ / VAZBY / OSY

• krajina

• veřejný prostor / park / zeleň speciálního využití

• uliční prostor a stromořadí
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HOSPODAŘENÍ – 
PÉČE – ROZVOJ  / 
UZAVŘENÝ KRUH
• obraz města je dán přístupem péče o zeleň a jejími principy, kvalitou práce 

• péče o zeleň je hospodaření, město by mělo být dobrý hospodář

• odraz kulturní zemědělské krajiny je v měřítku města dílem citlivého zahradníka  

• adekvátní míra péče – citlivě, zdravý rozum, hospodárně, přiměřeně

• v rámci finančních možností města - ponechání míst sukcesnímu vývoji s občasný-
mi periodickými zásahy

NÁSLEDOVÁNÍ PŘÍKLADŮ DOBRÉHO 
HOSPODÁŘE (ZEMĚDĚLCE DO DOBY 
KOLEKTIVIZACE), LOGIKY ZAHRADNICKÉ 
PRÁCE A POUČENÍ SE Z PŘIROZENÝCH 
KRAJINNÝCH PROCESŮ 

• Využití principů zemědělství při údržbě krajinných ploch. Poučení se z principů 
kosení (termíny a citlivý přístup – sena, otava), využití možnosti pasení. 

• Využití principů sukcese

• Město a jeho krajinné části jsou založeny na principu pěstování porostů. Důraz je 
kladen na pěstební opatření v porostech – probírky a výchovná opatření. 

• Následování hydrologických poměrů lokality

PRINCIPY VYUŽITÍ A RECYKLACE MATERIÁLŮ

TRAVNÍ HMOTA 

• kvalitní seno – pro zvířata, senování jiných lokalit

• mulčování dřevin

• použití mulčovacích sekaček pro některé typy trávníků

• nastýlání ploch / technologie pro přípravu záhonů -  eliminace plevelů

• využití travní hmoty pro výrobu komposti

• využití travní hmoty  - bioplynová stanice

DŘEVNÍ HMOTA

• větve – štěpka – kompost, mulč

• kmeny – herní prvky, broukoviště, objekty apod. 
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INTENZITNÍ TŘÍDY
Město je dle urbanisticko-architektonické hierarchie rozděleno na intenzitní třídy, 
které definují standardy péče o zeleň - technologie a počty jejich opakování. 

Intenzivní třídy v dokumentu SAAR SYSTÉM ZELENĚ nedefinují ani nevylučují 
použité vegetační prvky. V I. intenzitní třídě může být luční trávník, stejně jako ve III. 
třídě, stejně jako jakýkoliv jiný prvek – strom, keř, porost. Zásadní je míra péče, která 
bude těmto plochám věnována. 

Přesné technologie péče a počty jejich opakování jsou předmětem samostatné pu-
blikace - Plán péče (Ing. Josef Souček a Ing. Martina Součková), který má návaznost 
na tento dokument.

 I. INTENZITNÍ TŘÍDA - MÍSTA DŮLEŽITÁ

Jedná se o místa veřejných prostorů, městské parky a pohledově exponované 
plochy zvl. doprovodů hlavních komunikací v centrální části. Tyto plochy by měly být 
výkladní skříní města a jeho zahradnické práce. Důraz je kladen na estetiku a čistotu 
místa. 

II. INTENZITNÍ TŘÍDA – ŽIVOT MĚSTA

Jsou definovány převážně zelení bydlení. Součástí jsou i doprovody komunikací 
na důležitých trasách. Tyto lokality by měly být čisté, přiměřeně opečovávané, s 
důrazem na provoz, bezpečnost, kvalitu využívaného prostoru a estetiku prostředí 
pro život. 

III. TŘÍDA – MĚSTSKÁ DŽUNGLE

Je definována krajinnou částí města, lokalitami extenzivně prostupujícími do krajiny. 
Pro údržbu je jasné kritérium - zajištění minimálního provozu - prostupnosti a pro-
vozní bezpečnosti. V případě rozvojových záměrů a projektů mohou být tyto plochy 
přesunuty do jiné intenzitní třídy podle jejich využití.  

Součástí intenzitních tříd jsou již i plochy, které jsou rozvojové a budou v nejbližších 
letech obnoveny nebo realizovány.   
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I. třída - urbanisticky významné
plochy, důraz na estetiku a čistotu

II. třída -  čisté, přiměřeně udržované
 město

III. třída - krajinná část / městská
džungle / provoz a provozní
bezpečnost

INTENZITNÍ TŘÍDY

I. třída - urbanisticky významné
plochy, důraz na estetiku a čistotu

II. třída -  čisté, přiměřeně udržované
 město

INTENZITNÍ TŘÍDY / PLOCHY PŘESTAVBY

krajina / lesní porosty

vodní plochy

I. třída - urbanisticky významné
plochy, důraz na estetiku a čistotu

II. třída -  čisté, přiměřeně udržované
 město

III. třída - krajinná část / městská
džungle / provoz a provozní
bezpečnost

INTENZITNÍ TŘÍDY

I. třída - urbanisticky významné
plochy, důraz na estetiku a čistotu

II. třída -  čisté, přiměřeně udržované
 město

INTENZITNÍ TŘÍDY / PLOCHY PŘESTAVBY

krajina / lesní porosty

vodní plochy

INTENZITNÍ TŘÍDY / PLOCHY STÁVAJÍCÍ

I. TŘÍDA - URBANISTICKY VÝZNAMNÉ PLOCHY, 
DŮRAZ NA ESTETIKU A ČISTOTU

II. TŘÍDA -  ČISTÉ, PŘIMĚŘENĚ UDRŽOVANÉ MĚSTO

III. TŘÍDA - KRAJINNÁ ČÁST / MĚSTSKÁ DŽUNGLE / 
PROVOZ A PROVOZNÍ BEZPEČNOST

INTENZITNÍ TŘÍDY / PLOCHY PŘESTAVBY

I. TŘÍDA - URBANISTICKY VÝZNAMNÉ PLOCHY, 
DŮRAZ NA ESTETIKU A ČISTOTU

II. TŘÍDA -  ČISTÉ, PŘIMĚŘENĚ UDRŽOVANÉ MĚSTO

KRAJINA / LESNÍ POROSTY

VODNÍ PLOCHY

Jednotlivé plochy budou popsány a rozděleny do intenzitních třít ve 2. částí SAAR 
SYSTÉMU ZELENĚ - LOKALITY A PRINCIPY JEJICH ROZVOJE A PÉČE. 

INTENZITNÍ TŘÍDY
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INTENZITNÍ TŘÍDA I.

INTENZITNÍ TŘÍDA II.
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1    CENTRUM

2    STARÉ MĚSTO

3    VODOJEM

4    NÁDRAŽNÍ

5    VYSOČANY I

6    VYSOČANY II

7    STALINGRAD

8   KLAFAR I

9   KLAFAR II

10 SPORTOVIŠTĚ

11 HORNÍ RYBNÍK

12 JAMSKÁ

13 BRNĚNSKÁ

14 U MALÉHO LESA

15 ŽĎAS

16 ZÁMEK

17 ZELENÁ HORA

18 ZELENÁ PÁTEŘ

19  STRŽANOV

20 VESELÍČKO

LOKALITY
Lokality jsou rozděleny v logice SAARPLANU 
a jejich definice ve struktuře města vychází 
ze základních sídelních jednotek, urbanismu 
a rozvojové strategie města. V případě, že 
jsou některé prvky zeleně umístěny ve dvou 
lokalitách bude u nich v poznámce, ve které 
ploše budou definovány (lokalizace vychází 
z logiky urbanismu města).
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SAAR 
SYSTÉM 
ZELENĚ
   
ÚVOD
Městská krajinářka Žďáru nad Sázavou Lucie Radilová
  a ateliér krajinářské architektury Sendler - Babka, 2020
spolupráce: Barbora Kubická, Kateřina Knotková, Julie Bobríková

Městský architekt Žďáru nad Sázavou Zbyněk Ryška a ateliér Refuel, 2020

spolupráce: Sdružení Krajina, OŽP, CHKO Žďárské vrchy

Materiál v důsledku nedostataku času ani energie neprošel korekturou, 
za což se omlouvám...
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PŘEDMLUVA
Kniha je krajinářským pohledem na město. Myslím si, že krajinářská architektura je 
důležitá. Spolu s urbanismem a architekturou tvoří prostředí pro život. Je komplexní, 
může nám pomoct lépe žít… 

Rozhovor Václava Babky s Oskarem Brzeznickym na téma zahradní a krajinářské 
tvorby, mě hluboce zasáhl pro svou pravdivost. Nedokážu náš obor a jeho zasazení 
do kontextu prostředí a společnosti definovat lépe, a proto si dovoluji úvodem z něj 
ocitovat:  

„…v komplexnosti spatřuji východisko pro dostatečnou imunitu našeho starého 
oboru. V době atomizace disciplín … může být komplexnost v práci architekta 
velkou výhodou do budoucna. Náš holistický přístup, který je uchován od dob 
Aristotela „celek je víc než souhrn jeho částí “, nás může výrazně kvalitativně oddělit 
od kumulativní metody techniků a technologů a chrání zahradnické obory… Kom-
plexnost zahradního a krajinářského architekta vyžaduje poměrně velkou míru vý-
tvarného nadání a talentu pro abstraktní představivost, nezbytnou pro koncepční 
práci. Vedle toho vyžaduje také samozřejmě vzdělání. Kvalita a komplexnost se 
projeví ve schopnosti stát na pevných nohách vědomostí… “

„Vnímání architektury je mimo možnosti jakýchkoliv vyhlášek a předpisů, nelze ji na-
diktovat ve formě metodik, přehledů, tabulek a návodů a podle mého je její účinek 
na mnoho lidí spíše podvědomý. Těch, kteří jsou schopni architektonicky, tedy jaksi 
komplexně myslet a využívat estetiku a pocitovost jako stavební nástroj pro svoji 
práci a zároveň její důsledky použít účelně a prakticky, je poskrovnu. Stejně tak je 
velmi málo osob, kteří ji ocení v plné šíři.“

Myslím si, že i prezentace architektury je mino možnosti metodik, přehledů a tabulek 
a návodů, ale přesto a proto, jsem se rozhodla uvést tuto knihu do života. Jako 
zoufalý pokus, že díky ní můžeme za kvalitu prostředí pro život lépe bojovat… 

Publikace není nahodilou kompilací poznatků. Krystalizovala roky, v této podobě 
v aplikaci na Žďárské poměry měsíce. Celkový názor na problematiku má jasně či-
telný rukopis týmu ateliéru Zdeňka Sendlera a Václava Babky, jednotlivá řešení jsou 
výsledky diskusí s nimi a kolegyněmi Radkou Táborovou, Lydií Šušlíkovou, Barborou 
Kubickou a Kateřinou Knotkovou, kterým moc děkuji.

Žďárský kontext je utvářen spolu s místní odbornou veřejností – Jirkou Hemzou, 
Davidem Brabcem a Lucií a Jakubem Zemanovými. Důležitými konzultanty byli 
také manželé Součkovi, kteří pro město roky na krajinářských projektech pracují. 
Důležité jsou pro tento materiál i myšlenky žďárských architektů.
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CÍLE SAAR 
SYSTÉMU ZELENĚ
Tato příručka nemá sloužit jako učebnice krajinářské architektury ani jako přehled 
zahradnických a arboristických technologií a jejich správné praxe. Nesupluje 
příručku pro navrhování města. Krajinářská architektura je komplexním výtvarným 
oborem a veškeré kroky v oblasti městské zeleně by měly být konány odpovědně 
s cílem vytvořit „krajinářsky ideální město.“ Cílem materiálu je shrnout současný stav 
zeleně ve Žďáru nad Sázavou a nastolit jednoduchou formou správný směr, kterým 
by se městská zeleň měla ubírat. 

Na příkladech dobré a špatné praxe a jejich odůvodnění jsou sumarizovány základní 
principy práce se zelení ve městě – architektonickou a technologickou. Krajinářům 
bych chtěla přiblížit, jak je možné nad městem v rámci širších vztahů přemýšlet, rea-
lizátor by se měl vyvarovat nejčastějších chyb, které zásadně ovlivňují výsledný stav 
zeleně. Pro odpovědné pracovníky městského úřadu je naznačen směr, kterým se 
ubírat, včetně poučení z nejčastějších profesních omylů, které je nutné důslednou 
soustavnou péčí postupně odstranit…

Byla bych ráda, kdyby nebyl materiál brán jako dogma a velmi ocením, přinesou-li 
moji nástupci inovace a přidají svoje zkušenosti….

CO JE SAAR            
SYSTÉM ZELENĚ
Je krajinářským názorem na město

Koncepční dokument urbanisticko-krajinářské povahy. Z hlediska plánovacího se 
jedná o územně plánovací podklad.

Cílem je v rámci možností jednoduchá příručka, která akcentuje zdravý selský 
rozum a prověřené technologie v krajinařině a zahradnictví. Jedná se v podstatě 
o jednoduchý manuál dobré praxe. 

JEDNOTLIVÉ KAPITOLY DEFINUJÍ: 

• principy rozvoje, obnovy a péče o zelené město (v širším měřítku a pro jednotlivé 
lokality) 

• prováděcí standardy z hlediska péče, realizace a ochrany majetku města

• slouží jako manuál dobré praxe, která bude v konkrétních projektech sloužit jako 
inspirace

• definuje charakter typických vegetačních prvků a základní principy péče ně 

• závazné části jsou vydány Městskou vyhláškou o zeleni

CO NENÍ SAAR SYSTÉM ZELENĚ?

učebnice ani technický předpis... 

PROČ 
POTŘEBUJEME 
SAAR SYSTÉM 
ZELENĚ?
• Abychom byli schopni držet směr efektivního a správného rozvoje a péče o zelené 
město v krajině. 

• Abychom nesadili někde něco, jen pro to, aby se něco vysadilo.

• Abychom byli dobrými hospodáři.

• Aby měly další generace lepší město…
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PRO KOHO JE 
SAAR SYSTÉM 
ZELENĚ?
• pro město -  plánování a rozvoj města

• pro město a architekty, projektanty a stavebníky - jako příručka dobré praxe 
použitelná jako inspirace při návrhu a projektování

• pro město, dodavatele a stavebníky - shrnutí právního rámce péče o zeleň, který je 
ve Žďáře nad Sázavou požadován jako minimální standard zahradnické praxe. Tato 
oblast je týká roviny projekční, realizační a ochrany majetku města.
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ČLENĚNÍ SAAR 
SYSTÉMU ZELENĚ
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08A PNOUCÍ ROSTLINY VYBRANÉ LOKALITY

SAAR SYSTÉM ZELENĚ  / ČÁST 02
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URBANISTICKÁ 
KONCEPCE 
KRAJINÁŘSKÁ 
ČÁST / ÚVOD
Systém zeleně Žďáru nad Sázavou je nedílnou součástí urbanistické koncepce 
SAARPLAN. Definovaná urbanistická koncepce je propsána i do struktury zeleného 
města. Principy rozvoje a udržitelného města jsou svázány s přirozeností krajiny 
města a okolí. Potenciál města je jasně hmatatelný, výsledek leží na dosah ruky… 
Stačí napravit několik nedostatků způsobených nevhodnou údržbou a nekvalitními 
vstupy do veřejného prostoru.   
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KONCEPT VNITŘNÍ 
KRAJINY MĚSTA
Cennost městské zeleně leží v prostupnosti krajiny městem, v blízkosti k přírodě, 
charakteru vrchoviny, malebnosti břehových partií řeky Sázavy, Staviště, vodních 
ploch. Město, jehož městské části se vějířovitě rozkládají po svazích mělkého údolí 
Sázavy je prostoupeno hmotami zeleně, někde parkově upravené, jinde ponechané 
svobodným procesům sukcese. Pro kvalitní řešení systémových otázek stačí vnímat 
krajinu, dopropojovat začaté, obnovit zničené… Doplnit stromy v ulicích,  vegetaci 
tam, kde místa zejí prázdnotou, přemýšlet, kam nám zbytečně odtéká voda a pečo-
vat o zeleň hospodárně… na každém kroku jsme totiž vzhledem k měřítku města již 
jednou nohou v krajině, krajině chráněné krajinné oblasti. Síla a potenciál přirozené 
krajiny je ve městě silně hmatatelná, nedokázala přebít snahy o „urbanizaci“ vegeta-
ce, nastolení nevkusných zahradnických trendů. 

Výraz krajiny města a okolí je výsledkem hospodaření a soužití. Kvalita kulturní kra-
jiny v okolí města je výsledkem přirozeného vývoje a zásahů člověka, který se zde 
pohybuje po mnoho generací. Lidé v krajině žili, krajina je živila, kultura je spojená 
s krajinou…. Lidé byli s krajinou propojeni. Bolševická destrukce přetrhala vazby 
lidské a biologické. Myslím, že musíme navázat na to dobré, co zbylo a v kontextu 
měnícího se životního stylu, prostředí a klimatu začít naslouchat přírodě, historii 
a naší původní kulturní krajině.
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KRAJINA A JEJÍ 
VSTUP DO MĚSTA
• město jako krajina / pohled zvenku dovnitř

• potenciál souznění města a krajiny

• diverzita jako klíč k živému městu / polyfunkčnost ploch 

• využití a rozvoj města v rámci vnitřních zelených ploch / ideální rovnováha mezi 
šedým a zeleným městem

• etapizace / zeleň jako rezerva pro rozvoj
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Z MĚSTA DO 
KRAJINY

• pohled zvenku dovnitř

• uzavření městského zeleného systému / parky, veřejné prostory a jejich napojení 
na krajinné struktury 

• propustnost zelených ploch - cesta městem a z města krajinou pryč

• napojení na krajinu / práce se stromořadími a remízy

• zrcadlové obrazy vně a vevnitř - kulturní zemědělská krajina a kvalitní zahradnické 
řemeslo  
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VÝZNAMNÉ PLOCHY ZELENĚ / PARK /  VEŘEJNÝ 
PROSTOR / VÝZNAMNÁ KULTURNÍ PLOCHA / HŘBITOV

KRAJINNÁ VEGETACE

STROMOŘADÍ / ULIČNÍ PROSTORY

KRAJINA / LESNÍ POROSTY

VODNÍ PLOCHY

URBANISMUS
PROPOJENÍ / VAZBY / OSY

• krajina

• veřejný prostor / park / zeleň speciálního využití

• uliční prostor a stromořadí
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HOSPODAŘENÍ – 
PÉČE – ROZVOJ  / 
UZAVŘENÝ KRUH
• obraz města je dán přístupem péče o zeleň a jejími principy, kvalitou práce 

• péče o zeleň je hospodaření, město by mělo být dobrý hospodář

• odraz kulturní zemědělské krajiny je v měřítku města dílem citlivého zahradníka  

• adekvátní míra péče – citlivě, zdravý rozum, hospodárně, přiměřeně

• v rámci finančních možností města - ponechání míst sukcesnímu vývoji s občasný-
mi periodickými zásahy

NÁSLEDOVÁNÍ PŘÍKLADŮ DOBRÉHO 
HOSPODÁŘE (ZEMĚDĚLCE DO DOBY 
KOLEKTIVIZACE), LOGIKY ZAHRADNICKÉ 
PRÁCE A POUČENÍ SE Z PŘIROZENÝCH 
KRAJINNÝCH PROCESŮ 

• Využití principů zemědělství při údržbě krajinných ploch. Poučení se z principů 
kosení (termíny a citlivý přístup – sena, otava), využití možnosti pasení. 

• Využití principů sukcese

• Město a jeho krajinné části jsou založeny na principu pěstování porostů. Důraz je 
kladen na pěstební opatření v porostech – probírky a výchovná opatření. 

• Následování hydrologických poměrů lokality

PRINCIPY VYUŽITÍ A RECYKLACE MATERIÁLŮ

TRAVNÍ HMOTA 

• kvalitní seno – pro zvířata, senování jiných lokalit

• mulčování dřevin

• použití mulčovacích sekaček pro některé typy trávníků

• nastýlání ploch / technologie pro přípravu záhonů -  eliminace plevelů

• využití travní hmoty pro výrobu komposti

• využití travní hmoty  - bioplynová stanice

DŘEVNÍ HMOTA

• větve – štěpka – kompost, mulč

• kmeny – herní prvky, broukoviště, objekty apod. 
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INTENZITNÍ TŘÍDY
Město je dle urbanisticko-architektonické hierarchie rozděleno na intenzitní třídy, 
které definují standardy péče o zeleň - technologie a počty jejich opakování. 

Intenzivní třídy v dokumentu SAAR SYSTÉM ZELENĚ nedefinují ani nevylučují 
použité vegetační prvky. V I. intenzitní třídě může být luční trávník, stejně jako ve III. 
třídě, stejně jako jakýkoliv jiný prvek – strom, keř, porost. Zásadní je míra péče, která 
bude těmto plochám věnována. 

Přesné technologie péče a počty jejich opakování jsou předmětem samostatné pu-
blikace - Plán péče (Ing. Josef Souček a Ing. Martina Součková), který má návaznost 
na tento dokument.

 I. INTENZITNÍ TŘÍDA - MÍSTA DŮLEŽITÁ

Jedná se o místa veřejných prostorů, městské parky a pohledově exponované 
plochy zvl. doprovodů hlavních komunikací v centrální části. Tyto plochy by měly být 
výkladní skříní města a jeho zahradnické práce. Důraz je kladen na estetiku a čistotu 
místa. 

II. INTENZITNÍ TŘÍDA – ŽIVOT MĚSTA

Jsou definovány převážně zelení bydlení. Součástí jsou i doprovody komunikací 
na důležitých trasách. Tyto lokality by měly být čisté, přiměřeně opečovávané, s 
důrazem na provoz, bezpečnost, kvalitu využívaného prostoru a estetiku prostředí 
pro život. 

III. TŘÍDA – MĚSTSKÁ DŽUNGLE

Je definována krajinnou částí města, lokalitami extenzivně prostupujícími do krajiny. 
Pro údržbu je jasné kritérium - zajištění minimálního provozu - prostupnosti a pro-
vozní bezpečnosti. V případě rozvojových záměrů a projektů mohou být tyto plochy 
přesunuty do jiné intenzitní třídy podle jejich využití.  

Součástí intenzitních tříd jsou již i plochy, které jsou rozvojové a budou v nejbližších 
letech obnoveny nebo realizovány.   
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I. třída - urbanisticky významné
plochy, důraz na estetiku a čistotu

II. třída -  čisté, přiměřeně udržované
 město

III. třída - krajinná část / městská
džungle / provoz a provozní
bezpečnost

INTENZITNÍ TŘÍDY

I. třída - urbanisticky významné
plochy, důraz na estetiku a čistotu

II. třída -  čisté, přiměřeně udržované
 město

INTENZITNÍ TŘÍDY / PLOCHY PŘESTAVBY

krajina / lesní porosty

vodní plochy

I. třída - urbanisticky významné
plochy, důraz na estetiku a čistotu

II. třída -  čisté, přiměřeně udržované
 město

III. třída - krajinná část / městská
džungle / provoz a provozní
bezpečnost

INTENZITNÍ TŘÍDY

I. třída - urbanisticky významné
plochy, důraz na estetiku a čistotu

II. třída -  čisté, přiměřeně udržované
 město

INTENZITNÍ TŘÍDY / PLOCHY PŘESTAVBY

krajina / lesní porosty

vodní plochy

INTENZITNÍ TŘÍDY / PLOCHY STÁVAJÍCÍ

I. TŘÍDA - URBANISTICKY VÝZNAMNÉ PLOCHY, 
DŮRAZ NA ESTETIKU A ČISTOTU

II. TŘÍDA -  ČISTÉ, PŘIMĚŘENĚ UDRŽOVANÉ MĚSTO

III. TŘÍDA - KRAJINNÁ ČÁST / MĚSTSKÁ DŽUNGLE / 
PROVOZ A PROVOZNÍ BEZPEČNOST

INTENZITNÍ TŘÍDY / PLOCHY PŘESTAVBY

I. TŘÍDA - URBANISTICKY VÝZNAMNÉ PLOCHY, 
DŮRAZ NA ESTETIKU A ČISTOTU

II. TŘÍDA -  ČISTÉ, PŘIMĚŘENĚ UDRŽOVANÉ MĚSTO

KRAJINA / LESNÍ POROSTY

VODNÍ PLOCHY

Jednotlivé plochy budou popsány a rozděleny do intenzitních třít ve 2. částí SAAR 
SYSTÉMU ZELENĚ - LOKALITY A PRINCIPY JEJICH ROZVOJE A PÉČE. 

INTENZITNÍ TŘÍDY
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INTENZITNÍ TŘÍDA I.

INTENZITNÍ TŘÍDA II.
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1    CENTRUM

2    STARÉ MĚSTO

3    VODOJEM

4    NÁDRAŽNÍ

5    VYSOČANY I

6    VYSOČANY II

7    STALINGRAD

8   KLAFAR I

9   KLAFAR II

10 SPORTOVIŠTĚ

11 HORNÍ RYBNÍK

12 JAMSKÁ

13 BRNĚNSKÁ

14 U MALÉHO LESA

15 ŽĎAS

16 ZÁMEK

17 ZELENÁ HORA

18 ZELENÁ PÁTEŘ

19  STRŽANOV

20 VESELÍČKO

LOKALITY
Lokality jsou rozděleny v logice SAARPLANU 
a jejich definice ve struktuře města vychází 
ze základních sídelních jednotek, urbanismu 
a rozvojové strategie města. V případě, že 
jsou některé prvky zeleně umístěny ve dvou 
lokalitách bude u nich v poznámce, ve které 
ploše budou definovány (lokalizace vychází 
z logiky urbanismu města).
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PRINCIPY
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STROMY / 
PRVKY A JEJICH 
CHARAKTER

• SOLITÉRY

• STROMOŘADÍ

• SKUPINY
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STROMY / PRÁVNÍ 
RÁMEC
Legislativa dotýkající se stromů je tak široká, že jsme se vzdali ambice všechny 
materiály shrnout…

Pokud bychom při výsadbě stromů dogmaticky postupovali dle všech právních 
předpisů, není možné realizovat výsadby stromů v urbanizované prostředí a často 
ani v krajině. Pokud chceme udržet vegetaci ve městech a krajině je nutné komuni-
kovat se všemi dotčenými a vytvářet kompromisní řešení, protože jinak náš život bez 
stromů bude smutný a možná taky krátký…
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PROČ 
POTŘEBUJEME 
STROMY VE 
MĚSTĚ?? 
BIOLOGICKÁ PODSTATA STROMU VE MĚSTĚ

MIKROKLIMA = 
PROPORCE STROMU 
A MĚSTA

VELIKOST STROMU / TVAR KORUNY / VÝŠKA 
NASAZENÍ KORUNY / ŠÍŘKA ULICE

SVĚTLO

SVĚTLO
SVĚTLO

SVĚTLO

TEPLO

TEPLO TEPLO

TEPLO

TEPLO

TEPLO
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PROUDĚNÍ A VLHKOST VZDUCHU / ZÁCHYT 
PEVNÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH ČÁSTIC

FILTRAČNÍ SCHOPNOSTI STROMŮ / REGULACE 
PRAŠNOSTI - ZACHYCOVÁNÍ TZL, PM10, PAHs
VEGETACE PŘISPÍVÁ K REGULACI PRAŠNOSTI PROSTŘEDÍ NĚKOLIKA ZPŮSOBY:

a) zachycováním prachu na listech

V tomto směru záleží hlavně na velikosti listů, kvalitě jejich povrchu a pohyblivosti 
čepelí, hustotě koruny, vlhkosti a lepkavosti listů.

b) snižováním rychlosti proudění vzduchu, snížením kinetické rychlosti částic a jejich 
rychlejší sedimentaci. 

Z měření prováděných ve střední Pensylvánii je patrné, na rychlost větru 2 m nad 
povrchem je prašnost vegetací zpomalena o 60% v zimních měsících a o 67% v 
letních měsících. Pokud prachové částice sedimentují na zpevněný povrch, je 
umožněná jejich snadná remise do ovzduší, zvl. u komunikací. Vzhledem k této 
skutečnosti jsou prachové částice nejefektivněji odstraňovány, pokud jsou stromy  
umístěny v trávníku nebo jiném podrostu.  Stromy v ulicích mají také příznivý vliv na 
mikroklima – snižují teplotu a zvyšují vlhkost ovzduší.   

ROLE VZDÁLENOSTI IZOLAČNÍ ZELENĚ OD ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ

Z výzkumů týkajících se kontaminace životního prostředí z dopravy vyplývá, že 
obsah fluoranthenu a ostatních PAHs se vzdáleností od komunikace klesá a to u ně-
kterých látek až na poloviční hodnotu.  Obdobné výsledky v závislosti na vzdálenos-
ti zdroje znečištění uvádí i CAMARGO et al. (2003) a LARSSON et al. (1985). Depozice 
ve vzdálenosti vyšší než 30 m se prakticky neliší od pozaďových koncentrací a pro 
PAHs jsou uváděny hodnoty v rozmezí 0,64-3,84 mg.m silnice-1 týden-1 (KOELEMAN 
et al. 1999).   Měřením u vegetačních pásů šířky 2 - 4 m bylo zjištěno zachycení 60% 
emisí, z toho 30% všech částic olova. Je třeba zmínit, že výsadba dřevin v trávníku a 
v kontejnerech s podrostem stálezelených dřevin má výrazný efekt proti resuspenzi 
znečišťujících látek, které jsou zachycovány na půdě a díky rostlinnému pokryvu 
nejsou resuspendovány do ovzduší. 

ABSORPČNÍ SCHOPNOSTI STROMU 

velký alejový strom / rok

65  kg PM10  

  5  kg NO2

  1,35  kg SO2 

   0,1  kg CO

36  kg CO2

MIKROKLIMA = 
PROPORCE STROMU 
A MĚSTA
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SOLITÉRY - SOCHY 
VE MĚSTĚ 
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DOMÁCÍ DŘEVINY (NORMÁLNÍ PŮDY) 

Acer platanoides

Acer campestre

Acer pseudoplatanus

Betula pendula

Crataegus monogyna

Fagus sylvatica

Larix decidua

Pinus sylvestris

Populus tremula

Quercus robur

Quercus petraea

Tilia cordata

Tilia platyphyllos

PODMÁČENÉ PŮDY KOLEM TOKŮ

Alnus glutinosa

Alnus incana

Betula pubescens

Betula pendula

Fraxinus excelsior 

Populus alba

Populus tremula

Populus nigra

Prunus padus

Quercus robur 

Quercus petraea

Salix alba

Salix fragilis

Salix caprea

Salix pentadra

Ulmus glabra

OVOCNÉ DŘEVINY

Juglans regia

Malus domestica

Prunus domestica

Prunus avium

Prunus cerasifera

Prunus cerasus

Pyrus communis

VHODNÝ 
SORTIMENT
Uvedený vhodný sortiment domácích a introdukovaných dřevin není dogma, jistě 
zkušení krajináři dokážou město obohatit o další druhy včetně nových kultivarů. 
Cílem je přirozenost města, ne strakatá botanický zahrada…
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INTRODUKOVANÉ DŘEVINY A KULTI-
VARY

Aesculus hippocastanum

Aesculus carnea

Aesculus flava

Amelanchier lamarckii

Acer tataricum

Corylus colurna

Fraxinus angustifolia

Liriodendron tulipifera

Laburnum anagyroides

Magnolia stellata

Paulownia tomentosa

Phellodendron amurense

Pinus nigra

Platanus acerifolia ´Valis causa´

Populus x canescens

Prunus maackii

Prunus sargentii

Pterocarya stenoptera

Quercus pallustris

Quercus rubra

Salix x sepulcralis

Ulmus ´New horizon´

Ulmus carpinifolia

PODMÍNĚNĚ VHODNÝ SORTIMENT

Eleagnus angustifolia

Robinia pseudoacacia

Sorbus aucuparia - doplňkové

Sorbus aria – doplňkové

Pseudotsuga menziesii

NEVHODNÝ SORTIMENT

Picea pungens, abies, koreana, glauca, 
omorika atd…

Thuja occidentalis, plicata

Chamaecyparis pisifera, lawsoniana

Abies veitchii, concolor

Cupressus sp.

Abies nordmaniana



1716

• Stromy střední velikosti ideálně velké - důležité je měřítko prostoru, návaznost 
na okolní krajinu a funkce stromu. (Odůvodnění - předchozí stať a kapitola uličních 
stromořadí)

• Stromy s korunou velkou pyramidální, oválnou, kulovitou 

• Široce sloupovitá koruna, střední kulovitá, úzká pyramidální - vhodné pro určitý typ 
ulic a prostorů, akcent v kompozici

• Cílem je co nejvíce přirozený charakter města!!

VHODNÉ TVARY 
A VELIKOSTI 
V KONTEXTU 
MĚŘÍTKA MĚSTA 
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SPRÁVNÉ MĚŘÍTKO STROMU V DOSPĚLOSTI

SPRÁVNÉ MĚŘÍTKO STROMU V DOSPĚLOSTI

ŠPATNÉ  MĚŘÍTKO STROMU V DOSPĚLOSTI

ŠPATNÉ  MĚŘÍTKO STROMU V DOSPĚLOSTI

NEVHODNÉ TVARY 
A VELIKOSTI 
V KONTEXTU 
MĚŘÍTKA MĚSTA
• Nevhodné jsou stromy z kategorie malé, nemají žádnou přidanou hodnotu pro pro-
stor a životní prostředí, nevhodné měřítko. Tyto stromy jsou použitelné v rodinných 
zahradách, nemají prostor v městské zeleni. (Odůvodnění předchozí stať a kapitola 
uličních stromořadí). 

• kulovité a sloupovité malé stromy

• převislé formy pouze v zvláště odůvodněných případech

• panašované formy

• atypická barva listů (např. červená) pouze jako doplněk kompozice, v odůvodně-
ných případech

• doporučujeme používat jehličiny v omezené míře
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STROMOŘADÍ / 
ULICE A KRAJINA
V rámci hierarchizace prostoru stromořadí doplňují komunikace. Vzhledem k měřít-
ku území a navrhovaných objektů a ulic budou sázeny velké stromy, které jsou pro 
lokalitu přirozené s výjimkou ulic v „zahradním městě“ starého města. Stromořadí 
jsou navržena dle prostorových podmínek území jako 1-4 řadá. 

Stromy budou vybírány z kategorie velké, svým výskytem v lokalitě přirozené, 
kultivary a introdukované druhy pouze v případě, že není domácí druh vhodný (např. 
Alnus spaethii pro stromořadí ve vlhkých polohách). Charakter dřevin bude přiroze-
ný, vyloučeny jsou veškeré panašované a podobné „okrasné“ kultivary. Podjezdná 
výška stromů dle provozu – 3-5 m. 

Uliční stromořadí jsou v rámci koncepce ulic umisťovány primárně tak, aby byla 
respektována ochranná pásma inženýrských sítí technické infrastruktury. V případě, 
že není možné zajistit požadované odstupy vyplývající z ochranných pásem, jsou 
vzdálenosti upraveny na přijatelnou vzdálenost pro koexistenci sítě a stromu ve 
sdíleném uličním prostoru (dlouholetou praxí je ověřena minimální vzdálenost 
50 cm od líce potrubí k ose kmene). V tomto případě bude využito speciálních 
technických řešení zamezujících vrůstání kořenů směrem k vedení sítě. Vhodná je 
zejména ochrana pomocí chrániček, multikanálů a instalace protikořenových bariér 

– fólií, které zamezují kořenům pronikání k sítím. Instalace fólií nesmí omezit rozvoj 
stabilního kořenového systému.

Městská stromořadí jsou ve Žďáře nad Sázavou v řadě případů za hranicí životnosti. 
Vzhledem k převládajícímu nevhodnému taxonomickému složení stromořadí, popř. 
složité situaci ve vztahu k technickým sítím není možné obnovit stromořadí princi-
pem klasické obnovy – výměnou „kus za kus“. Proto je v tomto materiálu nastíněn 
princip revitalizace městských stromořadí, který byl již započat projektem Revitali-
zace zeleně II. (realizace 2020). 

HIERARCHIE MĚSTSKÝCH PROSTORŮ / ZACÍLENO NA OBRAZ „ŽĎÁR Z VENKU“

a. Průtah městem - doprovod komunikace

b. Radiály - doprovod komunikace

c. Cesty z města - návaznost města na krajinu

d. Historická část města - zahradní město

e. Městské částí - vegetace bydlení sídlišť - krajinný charakter, obytné části rodinné    
     domy - zahradní město 
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PROSTOROVÉ 
PRINCIPY DLE 
ULIČNÍCH 
PROSTORŮ
1. ULICE VE STARÉ ZÁSTAVBĚ (1-2 NP) A ČTVRTÍCH TYPU VODOJEM, VYSOČANY  - 
ZAHRADNÍ MĚSTO 

2. ULICE VE ČTVRTÍCH TYPU STALINGRAD (3-5 NP) - KRAJINNÝ CHARAKTER

3. ULICE PANELOVÉ ZÁSTAVBY (NÁDRAŽNÍ, NEUMANNOVA) - KRAJINNÝ CHA-
RAKTER

4. ULICE ZÁSTAVBY TYPU KLAFAR  - ZAHRADNÍ MĚSTO 

5. ULICE HLAVNÍCH DOPRAVNÍCH TAHŮ

6. ULICE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN

7. STROMOŘADÍ V KRAJINĚ / PĚŠÍ CESTY, SILNICE

ZÁSADY:

• dodržovat proporční vztahy mezi šířkou ulice, výškou domů a velikostí stromu (viz 
následující schémata)

• dodržovat výšku nasazení koruny - min 3 m, postupné vyvětvování na výšku 4-5 m  
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PROČ NA 
VELIKOSTI 
STROMU ZÁLEŽÍ??
VELIKOST STROMU VE VZTAHU K DOMŮM 

PROPORCE / DIMENZE ULIČNÍHO PROSTORU / VELIKOST STROMŮ A JEJICH UMÍSTĚNÍ

• Všechny funkce v městském prostředí nejlépe plní velké stromy! Minimálně střední…

MALÝ STROM V MĚŘÍTKU ULICE NEPLNÍ FUNKCI FILTRACE ANI STÍNĚNÍ!!

 • Stromy nebudou nahrazovány malými stromy a keři v mobilních nádobách – jejich přínos 
pro životní prostředí je minimální, zato náklady na péči nepoměrně vyšší. 

• zvážit pozici stromu v prostoru města  - kompromisy mezi pozicí stromu v ulici  a stromem 
zasahujícím do ulice ze soukromého prostoru

02 / 05_2 - 5 PODLAŽÍ

03 / 05_4 - 7 PODLAŽÍ

01 / 05_1 - 2 PODLAŽÍ

VZTAHY MEZI VELIKOSTÍ STROMU / VÝŠKOU DOMU / ŠÍŘKOU ULICE

SPRÁVNÉ / ŠPATNÉ 

PROPORČNÍ VZTAHY V ULICI / PŘÍKLADY NULOVÉ 
PROSTOROVÉ HODNOTY STROMU / PRINCIP 1 / 2 / 
3 / 5

VÝŠKA DOMU / 
VELIKOST STROMU

VÝŠKA DOMU / 
VELIKOST STROMU

VÝŠKA DOMU / 
VELIKOST STROMU

VZDÁLENOST OD DOMU VZDÁLENOST OD DOMU

VZDÁLENOST OD DOMU

OBYTNOST 
ULICE / SVĚTLO 
/ STÍN
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VZTAHY MEZI VELIKOSTÍ STROMU / VÝŠKOU DOMU / ŠÍŘKOU ULICE

SPRÁVNÉ / ŠPATNÉ 

VÝŠKA DOMU / 

VELIKOST STROMU + VÝŠKA NASAZENÍ KORUNY

MALÝ STROM S NÍZKO NASAZENOU KORUNOU

VÝŠKA DOMU / 

VELIKOST STROMU + VÝŠKA NASAZENÍ KORUNY

VHODNÁ VELIKOST STROMU, OPTIMÁLNÍ VÝŠKA 
NASAZENÍ KORUNY

VZDÁLENOST STROMU OD 
DOMU

VZDÁLENOST STROMU OD 
DOMU

PŘÍKLADY DOBŘE ZVOLENÉHO STROMU 
VE VZTAHU K VELIKOSTI ULICE A DOMŮ 
ULICE NOVÉHO OBYTNÉHO SOUBORU 
S PŘEDZAHRÁDKAMI / PRINCIP 4

02/ 05_2 - 3 PODLAŽÍ

03 / 05_4 - 7 PODLAŽÍ

01 / 05_1 - 2 PODLAŽÍ

VZTAHY MEZI VELIKOSTÍ STROMU / VÝŠKOU DOMU / ŠÍŘKOU ULICE

SPRÁVNÉ / ŠPATNÉ 

PROPORČNÍ 
VZTAHY V ULICI 

PROPORČNÍ 
VZTAHY V ULICI 

VÝŠKA DOMU / 
VELIKOST STROMU

VÝŠKA DOMU / 
VELIKOST STROMU

VÝŠKA DOMU / 
VELIKOST STROMU

VZDÁLENOST OD DOMU

VZDÁLENOST OD DOMU

VZDÁLENOST OD DOMU

PŘÍKLADY DOBŘE ZVOLENÉHO STROMU VE 
VZTAHU K VELIKOSTI ULICE A DOMŮ / PRINCIP 
1 / 2 / 3 / 5



2928

PROPORČNÍ 
VZTAHY V ULICI 

PŘÍKLADY DOBŘE ZVOLENÉHO STROMU 
VE VZTAHU K VELIKOSTI ULICE A OBJEKTŮ 
PRŮMYSLOVÉ ZÓNY / PRINCIP 6

VÝŠKA HALY / 
VELIKOST STROMU

VÝŠKA HALY / 
VELIKOST STROMU

VZDÁLENOST OD HALY  / 
ŠÍŘKA ULICE

VZDÁLENOST OD HALY  /  
ŠÍŘKA ULICE

???

PROPORČNÍ 
VZTAHY 
V KRAJINĚ
PŘÍKLADY DOBŘE ZVOLENÉHO STROMU VE 
VZTAHU K MĚŘÍTKU KRAJINY / PRINCIP 7
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1 - 2 PODLAŽÍ / ŠÍŘKA ULICE X = 7 M 2 - 3 PODLAŽÍ / ŠÍŘKA ULICE X = 7 M

ŠÍŘKA ULICE MIN 11 M

STŘEDNÍ STROM

ŠÍŘKA ULICE MIN 11 M

STŘEDNÍ STROM

ŠÍŘKA ULICE AŽ 24 M

VELKÝ STROM

ŠÍŘKA ULICE  AŽ 24 M

VELKÝ STROM

ŠÍŘKA ULICE VE VZTAHU K VÝŠCE DOMU 
DEFINUJE VELIKOST POUŽITÉHO STROMU 
A MOŽNOST POUŽITÍ JEDNOŘADÉHO NEBO 
DVOUŘADÉHO STROMOŘADÍ

PROPORČNÍ 
VZTAHY V ULICI / 
SHRNUTÍ 

VZTAHY MEZI 

A/ VELIKOSTÍ STROMU A NASAZENÍM KORUNY / VÝŠKOU DOMU 

B/ ŠÍŘKOU ULICE

SPRÁVNÉ / ŠPATNÉ 

VÝŠKA NASAZENÍ KORUNY V ULICI MINIMÁLNĚ 3 M!!

A
AB B
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JEDNOSTRANNÁ ŘEŠENÍ

VZTAHY MEZI 

A/ VELIKOSTÍ STROMU A NASAZENÍM KORUNY / VÝŠKOU DOMU 

B/ ŠÍŘKOU ULICE

SPRÁVNÉ / ŠPATNÉ 

A B

PŘÍKLADY / 
JEDNOSTRANNÁ 
ŘEŠENÍ

PRINCIP DĚLENÍ PLETIV  ZARUČUJE

RŮST VZHŮRU...

VÝŠKA NASAZENÍ KORUNY

KORUNA SE VYTAHUJE NAHORU, NEKLESÁ

CELKOVÁ VÝŠKA STROMU SE ZVĚTŠUJE

VZTAH 
K VEŘEJNÉMU 
OSVĚTLENÍ 
A OSVĚTLENÍ 
BUDOV
NEZASTÍNÍ STROM DŮM, LAMPU?
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5 M 5 M 5 M 5 M 5 M 5 M 5 M

3 m

5 M

SHRNUTÍ 

PROPORCE / DIMENZE ULIČNÍHO PROSTORU / VELIKOST STROMŮ A JEJICH UMÍSTĚNÍ

Všechny funkce v městském prostředí nejlépe plní velké stromy! MINIMÁLNĚ střední…

Stromy by neměly být nahrazovány malými stromy a keři v mobilních nádobách – jejich přínos pro životní 
prostředí je minimální, za to náklady na péči nepoměrně vyšší. 

Výška nasazení koruny v ulici minimálně 3 m!!

VZTAH STROMŮ A LAMP VO

• mladé stromy jsou v optimálním sponu vzdáleny od lampy

• výška nasezení kuruny je min. 3 m a více, větve směřují vzhůru nad lampu

• v případě nutnosti je možné strom usměrnit redukčním řeze lokálním
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ZELENÝ PÁS - MOŽNOST ŘEŠENÍ:

• TRÁVO-BYLINNÁ SPOLEČENSTVA

• ŠTĚRKOVÉ TRÁVNÍKY

• PRŮLEHY - DEŠŤOVÉ ZÁHONY

SILNICE

C
H

O
D

N
ÍK

ZÁ
SA

TA
V

BA

PRINCIPY ŘEŠENÍ 
ULIČNÍHO 
PARTERU

Město není instantní polévka, nepředepisujeme neměnné, vývoj pokračuje…  
Použité principy jsou ukázkou dobré praxe, kterou je vhodné následovat a dále 
rozvíjet. Existuje celá řada derivátů řešení, které z nich vychází, je na architektovi, 
aby návrh uličního parteru přizpůsobil záměru a vytvořil co nejpříznivější podmínky 
pro stromy. 
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SILNICE

SILNICE
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POLOPROPUSTNÉ PÁSY 

Z KAMENNÉ KOSTKY ZVL. 

V CHODNÍCÍCH Z ASFALTU

POLOPROPUSTNÉ PÁSY 

Z KAMENNÉ KOSTKY ZVL. 

V CHODNÍCÍCH Z ASFALTU
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JEDNOTLIVÁ MÍSTA PRO STROMY V CHODNÍKU 

• OPRAVA STÁVAJÍCÍCH MÍST / POUZE ÚPRAVA 
KRYTU - MZK / MINERÁLNÍ MULČ  / ŽÁDNÝ ZÁSAH DO 
CHODNÍKU

JEDNOTLIVÁ MÍSTA PRO STROMY V CHODNÍKU 

• ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO STROMY  / STŘEDNÍ  
ZÁSAH DO CHODNÍKU

SILNICE

SILNICE

MÍS
TO PRO STROMY 

PROPUSTNÝ POVRCH  

KAMENNÁ KOSTKA / 
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ULČ

MÍS
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JEDNOTLIVÁ MÍSTA PRO STROMY V CHODNÍKU 

• VARIANTA OBNOVY STÁVAJÍCÍCH MÍST PRO 
STROMY - ÚPRAVA ČTVERCE - PROPUSTNÝ 
POVRCH Z KAMENNÉ KOSTKY A MINERÁLNÍ 
MULČ VE STROMOVÉ MÍSE / STŘEDNÍ  ZÁSAH DO 
CHODNÍKU

JEDNOTLIVÁ MÍSTA PRO STROMY V CHODNÍKU 

• VARIANTA OBNOVY STÁVAJÍCÍCH MÍST PRO 
STROMY - ÚPRAVA ČTVERCE - PROPUSTNÝ 
POVRCH Z KAMENNÉ KOSTKY A MINERÁLNÍ MULČ 
VE STROMOVÉ MÍSE, DOPLNĚNÍ PÁSŮ KAMENNÉ 
KOSTKY  / NEJVĚTŠÍ ZÁSAH DO CHODNÍKU
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MÍSTO PRO STROMY -  DLAŽBA

MÍSTO PRO STROMY -  TRVALKOVÝ / 
LETNIČKOVÝ ZÁHON

JEDNOTLIVÁ 
MÍSTA PRO 
STROMY 
V PARKOVACÍM 
PÁSU MEZI 
KOMUNIKACÍ 
A CHODNÍKEM

KOLMÉ / ŠIKMÉ / PODÉLNÉ

• OPTIMÁLNÍ POMĚR STÁNÍ A STROMŮ

• POVRCH TRÁVO-BYLINNÝ SPOLEČENSTVA, 
MINERÁLNÍ MULČ, TRVALKOVÝ ZÁHON

• VARIANTA PRŮLEH

• OCHRANA STROMŮ PROTI PONIČENÍ PARKUJÍCÍMI 
VOZIDLY

EXISTUJE CELÁ ŘADA DERIVÁTŮ ŘEŠENÍ, KTERÉ 
VYCHÁZÍ Z TĚCHTO JEDNODUCHÝCH PRINCIPŮ, JE 
NA ARCHITEKTOVI, ABY NÁVRH ULIČNÍHO PARTERU 
BYL CO NEJPŘÍZNIVĚJŠÍ PRO STROMY.



MÍSTO PRO STROMY - DLAŽBA KAMENNÁ 
DERIVÁTY / VARIANTY

MÍSTO PRO STROMY - DERIVÁTY / VARIANTY - 
POROROŠT, KAMENY, ŠTĚRKY, MZK
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TECHNICKÁ 
INFRASTRUKTURA 
A STROMOŘADÍ
Stávající vedení VN a VVN – z přítěže se stává výhoda – vhodně rozdělené pozemky 
s plochou pro realizaci retenčních nádrží a vodních ploch. 

Technická infrastruktura nově síťující zónu – aplikace principů sdružování sítí, použí-
vání multikanálů, důraz na charakter a měřítko uličního parteru ve vztahu k výsadbě 
stromů.        

  

STROMOŘADÍ NEMAJÍ DEFINOVANÝ PROSTOR V 
ULIČNÍM PROFILU

KOMPROMIS OCHRANNÝCH PÁSEM / 
SDRUŽOVÁNÍ SÍTÍ / SDÍLENÝ PROSTOR / 
DIALOG
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FÓLIE ROOTCONTROL

KABELOVÁ TRASA
MULTIKANÁL

VRSTVA ZEMINY 200 MM
FÓLIE ROOTCONTROL
OBRÁCENÉ U / PŘI ODHALENÍ SÍTĚ
VRSTVA ZEMINY 200 MM
VODOVOD / PLYNOVOD

Ø50
0

FÓLIE ROOTCONTROL / VARIANTNÍ ŘEŠENÍ
OBRÁCENÉ U / PŘI ODHALENÍ SÍTĚ

OCELOVÝ PROFIL "L"100/100/10 SVAŘENÝ DO ČTVĚRCE
KOTVENÝ PRACNAMI DO PATEK

BEZPROSTŘEDNÍ OKOLÍ STROMU ŠTĚRKODRŤ 8/16

KOŘENOVÝ BAL

KOTVÍCÍ SYSTÉM / KŮLY

KAMENNÝ KRAJNÍK DO BETONOVÉ PATKY
OKOLÍ STROMU / KAMNENÁ KOSTKA KLADENÁ DO DRTĚ 4/8

KONSTRUKCE ZP. PLOCH

ZÁVLAHOVÁ HADICE

PĚSTEBNÍ SUBSTRÁT

min. 200 DRENÁŽ

KOORDINACE 
A PLÁNOVÁNÍ 
V zájmu města je při vytváření a respektovaní kvality veřejných prostranství koordi-
nace všech správců sítí. To je možné jen díky důslednému a kvalitnímu projektování 
městského prostoru, reagujícímu na všechny aktuální poznatky tak, aby byla možná 
koexistence všech sítí a stromořadí ve sdíleném uličním prostoru. 

Při umísťování podzemních sítí je zapotřebí se všemi prostředky snažit o takové 
prostorové uspořádání sdíleného prostoru (včetně možnosti použití multikanálů 
apod.), které umožňuje existenci stromů na vhodném místě, a to i tehdy, pokud 
není výsadba v daný moment plánována. Stromořadí můžeme v rámci podzemní-
ho prostoru chápat jako „zelenou síť“, jejíž životní prostor je definován šířkou 3 m 
(v odůvodněných případech minimálně 2 m).

Vzhledem k tomu, že životnost stromu v uličním stromořadí je průměrně 40 let 
(v extrémech pouze 20 let), což je méně než životnost většiny současných materiálů 
používaných pro vedení inženýrských sítí, je možné snadno naplánovat a koordino-
vat výsadby a rekonstrukce tras inženýrských sítí. 

Díky rapidně se zhoršujícímu klimatu a čistotě ovzduší, je každý strom vysazený ve 
městě důležitým krokem k udržení kvalitního životního prostředí ve městě.  
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DOHODA 
O SDÍLENÍ 
ULIČNÍHO 
PROSTORU
• Výsadby stromů v ochranných pásmech budou realizovány pouze v případě, že ne-
bude možné jiné řešení v rámci uličního profilu a dle podmínek určených správcem 
sítě, které budou vycházet z aktuálních technických možností.

• Veškerá technická řešení na ochranu stávající sítě při výsadbě stromu budou finan-
cována městem, jako investorem výsadby stromů.

• V případě opravy sítě bude dle konkrétní situace dohodnuto optimální technické 
řešení situace, které má za cíl eliminovat negativní dopady na zdravotní stav stromu 
(šetrný přístup a použití technologií jako ruční výkop, protlak nebo vzdušný rýč). V 
případě, že to bude možné, budou provedeny opravy s ohledem na zachování stro-
mu (jeho zdravotní stav a stabilitu). V případě, že nebude technicky možné provést 
opravu bez odstranění dřeviny, bude náhradní výsadba realizována z prostředků 
města.

• V případě havárie bude situace řešena dle aktuální naléhavosti situace a veřejného 
zájmu, případné kácení bude řešeno ve zrychleném režimu. Pokud dojde k odstra-
nění stromu, náhradní výsadba bude realizována z prostředků města.

• V případě záměru na realizaci nové trasy nebo rekonstrukci sítě, bude tento správ-
cem sítě koordinován s městem. Trasa bude vedena tak, aby umožnila existenci 
stromů na vhodném místě, a to i tehdy, pokud není v daný moment plánována. Stro-
mořadí bude v rámci podzemního prostoru chápáno jako „zelená síť“, jejíž životní 
prostor je definován šířkou 3 m (v odůvodněných případech minimálně 2 m), který 
umožňuje vytvoření kořenových cest a prokořenění.
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KOŘENOVÝ BAL

KOTVÍCÍ SYSTÉM / KŮLY

KAMENNÝ KRAJNÍK DO BETONOVÉ PATKY
OKOLÍ STROMU / KAMNENÁ KOSTKA KLADENÁ DO DRTĚ 4/8

KONSTRUKCE ZP. PLOCH

ZÁVLAHOVÁ HADICE

PĚSTEBNÍ SUBSTRÁT

DRENÁŽ

KABELOVÁ TRASA
MULTIKANÁL

VRSTVA ZEMINY 200 MM



DOPORUČENÝ SORTIMENT DLE HIERARCHIE 
MĚSTSKÝCH PROSTORŮ 

výchozí podmínky:

• Charakteristika a podmínky místa / navazující taxonomické složení

• Zásadní je odolnost taxonu vůči podmínkám prostředí města!!

• Uvedený sortiment je konceptem, v případě, že kvalifikovaný krajinářský architekt 
tento koncept upřesní, popř. přijde s lepším řešením bude to vítáno.

A. PRŮTAH MĚSTEM - DOPROVOD KOMUNIKACE

Sanitního
Ulmus ´New Horizon´

ulice Dolní
Ulmus ´New Horizon´

ulice Jungmannova
Ulmus ´New Horizon´

ulice Bezručova
Ulmus ´New Horizon´
Tilia platyphyllos ´Rubra´

ulice Santiniho
Ulmus ´New Horizon´

ulice Horní
Quercus petraea 
Aesculus hippocastanum ´Baumannii´

Brněnská
Tilia platyphyllos
Ulmus ´New Horizon´

Neumannova / Dolní / Náměstí 
Tilia platyphyllos
Ulmus ´New Horizon´

Brněnská mimo město 
Acer pseudoplatanus

STARÉ MĚSTO / ETAPA V REALIZACI / REVITALIZACE II.

PRŮTAH / ETAPA V REALIZACI / REVITALIZACE II.

PRŮTAH / ETAPA  II.

RADIÁLA / ČÁSTEČNĚ STABILIZOVANÁ / OBNOVA V ETAPĚ II / III

RADIÁLA K ZALOŽENÍ OBNOVĚ NEBO DÍLČÍMU DOPLNĚNÍ / ETAPA I

KRAJINA STABILIZOVANÁ NEBO DÍLČÍ OBNOVA
KRAJINA OBNOVA NEBO REALIZACE

STARÉ MĚSTO / ETAPA II.

KRAJINA

PRŮTAH

STARÉ MĚSTO

STARÉ MĚSTO / STABILIZOVANÉ NEMOŽNOST VÝSADBY V SOUČASNOSTI

ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE

ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE

MĚSTO / OSTATNÍ

ULICE - PROPOJKY / STABILIZOVANÉ NEBO OBNOVA V ETAPĚ II / III

ULICE - PROPOJKY- K ZALOŽENÍ OBNOVĚ NEBO DÍLČÍMU DOPLNĚNÍ / ETAPA I



B.  RADIÁLY - DOPROVOD KOMUNIKACE
ulice Strojírenská
Tilia platyphyllos
Ginkgo biloba ´Autumn Gold´

Novoměstská
Acer pseudoplatanus

Jihlavská  / 19  / Jamská
Populus tremula

Lučiny 
Alnus spaethii

Vysocká
Corylus colurna
Quercus robur / petraea 
Tilia platyphyllos

Vysocká krajina 
Fraxinus excelsior

Žížkova
Prunus sargentii ´Rancho´
Quercus robur / petraea 
Tilia platyphyllos

Okružní / Brodská
Tilia platyphyllos
Ulmus ´New Horizon´
Prunus avium ´Plena´

Neumannova
Quercus robur / petraea 
Tilia platyphyllos

Studenstská
Quercus robur / petraea 
Prunus sargentii ´Rancho´

STARÉ MĚSTO / ETAPA V REALIZACI / REVITALIZACE II.

PRŮTAH / ETAPA V REALIZACI / REVITALIZACE II.

PRŮTAH / ETAPA  II.

RADIÁLA / ČÁSTEČNĚ STABILIZOVANÁ / OBNOVA V ETAPĚ II / III

RADIÁLA K ZALOŽENÍ OBNOVĚ NEBO DÍLČÍMU DOPLNĚNÍ / ETAPA I

KRAJINA STABILIZOVANÁ NEBO DÍLČÍ OBNOVA
KRAJINA OBNOVA NEBO REALIZACE

STARÉ MĚSTO / ETAPA II.

KRAJINA

PRŮTAH

STARÉ MĚSTO

STARÉ MĚSTO / STABILIZOVANÉ NEMOŽNOST VÝSADBY V SOUČASNOSTI

ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE

ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE

MĚSTO / OSTATNÍ

ULICE - PROPOJKY / STABILIZOVANÉ NEBO OBNOVA V ETAPĚ II / III

ULICE - PROPOJKY- K ZALOŽENÍ OBNOVĚ NEBO DÍLČÍMU DOPLNĚNÍ / ETAPA I

Okružní / Brodská - krajina
Quercus petraea

Libušínská
Quercus robur / petraea 
Fraxinus excelsior



STARÉ MĚSTO / ETAPA V REALIZACI / REVITALIZACE II.

PRŮTAH / ETAPA V REALIZACI / REVITALIZACE II.

PRŮTAH / ETAPA  II.

RADIÁLA / ČÁSTEČNĚ STABILIZOVANÁ / OBNOVA V ETAPĚ II / III

RADIÁLA K ZALOŽENÍ OBNOVĚ NEBO DÍLČÍMU DOPLNĚNÍ / ETAPA I

KRAJINA STABILIZOVANÁ NEBO DÍLČÍ OBNOVA
KRAJINA OBNOVA NEBO REALIZACE

STARÉ MĚSTO / ETAPA II.

KRAJINA

PRŮTAH

STARÉ MĚSTO

STARÉ MĚSTO / STABILIZOVANÉ NEMOŽNOST VÝSADBY V SOUČASNOSTI

ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE

ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE

MĚSTO / OSTATNÍ

ULICE - PROPOJKY / STABILIZOVANÉ NEBO OBNOVA V ETAPĚ II / III

ULICE - PROPOJKY- K ZALOŽENÍ OBNOVĚ NEBO DÍLČÍMU DOPLNĚNÍ / ETAPA I

C. CESTY Z MĚSTA - NÁVAZNOST MĚSTA 
NA KRAJINU
Klafar krajina
Tilia platyphyllos
Acer pseudoplatanus
Quercus robur / petraea 

Zelená hora
Tilia platyphyllos

Zelená hora krajina
Tilia platyphyllos
Acer pseudoplatanus
Quercus robur / petraea 

Zámek krajina
Tilia platyphyllos
Acer pseudoplatanus
Quercus robur / petraea 
Betula pendula / za zámkem



STARÉ MĚSTO / ETAPA V REALIZACI / REVITALIZACE II.

PRŮTAH / ETAPA V REALIZACI / REVITALIZACE II.

PRŮTAH / ETAPA  II.

RADIÁLA / ČÁSTEČNĚ STABILIZOVANÁ / OBNOVA V ETAPĚ II / III

RADIÁLA K ZALOŽENÍ OBNOVĚ NEBO DÍLČÍMU DOPLNĚNÍ / ETAPA I

KRAJINA STABILIZOVANÁ NEBO DÍLČÍ OBNOVA
KRAJINA OBNOVA NEBO REALIZACE

STARÉ MĚSTO / ETAPA II.

KRAJINA

PRŮTAH

STARÉ MĚSTO

STARÉ MĚSTO / STABILIZOVANÉ NEMOŽNOST VÝSADBY V SOUČASNOSTI

ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE

ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE

MĚSTO / OSTATNÍ

ULICE - PROPOJKY / STABILIZOVANÉ NEBO OBNOVA V ETAPĚ II / III

ULICE - PROPOJKY- K ZALOŽENÍ OBNOVĚ NEBO DÍLČÍMU DOPLNĚNÍ / ETAPA I

STARÉ MĚSTO / ETAPA V REALIZACI / REVITALIZACE II.

PRŮTAH / ETAPA V REALIZACI / REVITALIZACE II.

PRŮTAH / ETAPA  II.

RADIÁLA / ČÁSTEČNĚ STABILIZOVANÁ / OBNOVA V ETAPĚ II / III

RADIÁLA K ZALOŽENÍ OBNOVĚ NEBO DÍLČÍMU DOPLNĚNÍ / ETAPA I

KRAJINA STABILIZOVANÁ NEBO DÍLČÍ OBNOVA
KRAJINA OBNOVA NEBO REALIZACE

STARÉ MĚSTO / ETAPA II.

KRAJINA

PRŮTAH

STARÉ MĚSTO

STARÉ MĚSTO / STABILIZOVANÉ NEMOŽNOST VÝSADBY V SOUČASNOSTI

ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE

ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE

MĚSTO / OSTATNÍ

ULICE - PROPOJKY / STABILIZOVANÉ NEBO OBNOVA V ETAPĚ II / III

ULICE - PROPOJKY- K ZALOŽENÍ OBNOVĚ NEBO DÍLČÍMU DOPLNĚNÍ / ETAPA I D. HISTORICKÁ ČÁST MĚSTA - 
ZAHRADNÍ MĚSTO

ulice Jiřího z Poděbrad
Acer ´Pacific Sunset´ 
Fraxinus pensylvanica ´Zundert´

ulice Binkova
Amelanchier arborea ´Robin Hill´(Prunus 
maackii ´Amber Beauty´)

ulice Barákova
Aescuslus carnea ´Plantierensis´(Quercus 
palustris)

ulice 1. máje
Tilia platyphyllos ´Rubra´ 

ulice Zahradní
Tilia mongolica ´Buda´
Tilia cordata ´Winter Orange´

ulice Husova
Acer x zoeschense ´Annae´ (Acer cappa-
docicum)

ulice Tyršova
Amelachier arborea ´Robin Hill´

ulice Hutařova
Syringa reticulata ´Ivory Silk ,́ Syringa 
pekinensis

ulice Drdlova
Prunus sargentii ´Rancho´ ( Sorbus 
J́oseph Rock´ )

ulice Veselská
Aesculus flava
Prunus maackii ´Amber Beauty

Quercus palustris (Prunus avium ´Plena´)
Prunus schmidtii (Crataegus laevigata 
´Paul´s Scarlet´)

E. MĚSTSKÉ ČÁSTÍ - VEGETACE BYDLENÍ 
SÍDLIŠŤ - KRAJINÝ CHARAKTER, OBYT-
NÉ ČÁSTI RODINNÉ DOMY - ZAHRADNÍ 
MĚSTO 

Klafar

Quercus robur / petraea 

Ulmus ´New Horizon´ 

Prunus avium ´Plena´

Prunus sargentii ´Rancho´

Ty části, které nejsou definovány, nemají 
ve své urbanistické struktuře definována 
uliční stromořadí. V případě, že dojde k 
situaci, že bude možné stromořadí rea-
lizovat, bude se vycházet z nastíněných 
principů.   

D. HISTORICKÁ ČÁST 

MĚSTA - Z
AHRADNÍ 

MĚSTO

E. M
ĚSTSKÉ ČÁSTÍ - O

BYTNÉ ČÁSTI RODINNÉ 

DOMY - Z
AHRADNÍ M

ĚSTO 
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DOBRÁ PRAXE - PŘÍKLADY Z JINÝCH MĚST
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SKUPINA ROZVOLNĚNÁ

SKUPINA ZAPOJENÁ

SKUPINY STROMŮ  
CHARAKTER 
/ PRINCIPY 
PRO MĚSTSKÉ 
PROSTORY
• městské parky

• veřejné prostory

• vegetace bydlení

• vegetace bydlení - vnitrobloky

• krajinářské části 

Na následující doustraně - inspirativní prostory ve Žďáru nad Sázavou





SAAR 
SYSTÉM 
ZELENĚ 

ČÁST 03A
STROMY 
STANDARDY 
A ČSN
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STANDARDY A ČSN
V rámci péče o stromy a její obnovu bude postupováno dle vybraných standardů 
a příslušných ČSN.

01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti

02 001 Výsadba stromů

02 002 Řez stromů

02 004 Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy

02 005 Kácení stromů

02 007 Úprava stanovištních poměrů dřevin

02 009 Speciální zásahy na stromech

02 010 Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastuktury

02 011 Péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury

02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině

02 005 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin

ČSN

46 4902    Výpěstky okrasných dřevin - Společná a základní ustanovení

46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin - Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti

83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích

83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o 
vegetační plochy

Nad rámec těchto standardů a ČSN jsou uvedeny základní principy, které je nutné 
v péči o zeleň a jejím zakládání dodržet! 

ZÁSADNÍ JE ODBORNĚ PROVEDENÝ ŘEZ DŘEVIN
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Podmínky vychází ze standardu AOPK 01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti 
a  ČSN 83 9061 technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při staveních pracích.

Etapy ochrany dřevin při stavební činnosti
• V etapě přípravy projektu / stavby (průzkumů) – zhodnocení dřevin určených k 
ochraně (odborné posouzení)
• V etapě zpracování projektu stavby dochází k posouzení vlivu plánované stavební 
činnosti na dřeviny a návrhu opatření pro ochranu stromů
• V etapě realizace stavby probíhá činnost odborného dozoru a provádějí se vlastní 
ochranná opatření   
• Následná péče probíhá po dobu minimálně dvou let po dokončení stavební 
činnosti

Ochrana stromu při výkopových prací má za cíl eliminovat negativní dopady 
činnosti v kořenovém prostoru pro strom, aby byl umožněn jeho další růst a nebyla 
poškozena jeho stabilita. 

Pro město je prioritou maximální počet funkčních stromů v uličních stromořadích. 
Současná situace ve „sdíleném podzemním prostoru města“ je zcela tristní a vyluču-
je současnou existenci stromů a stavební práce v jejich okolí. Počet stromů v ulicích 
je výsledkem kompromisů mezi správci technické infrastruktury, zeleně a mezi 
příslušnými normami. Zásadním předpokladem je vstřícné chování obou stran, je 
potřeba se ke kvalitním stromům chovat přátelsky a stavební činností je minimálně 
omezit. Podmínky pro ochranu stromů budou předepsány v rozumné míře, a to tak, 
aby bylo možné provést stavební záměr. Zároveň se očekává přátelské chování ze 
strany stavebníka. Předepsané podmínky budou kontrolovány správcem zeleně a 
jejich nedodržení bude pokutováno.  

Je třeba dbát důraz zvl. na:  
• citlivě prováděné výkopové práce a ochranu kořenů resp. cílem je jejich minimální 
poškození (ruční výkopy, bezvýkopové technologie)
• ochrana kmene a koruny
• minimalizace změny výškové úrovně terénu v kořenovém prostoru (pozor na fatální 
přisypání kořenového krčku)
•ochrana kořenového prostoru před zhutněním
•následnou úpravu stanoviště (povrchu výsadbové mísy)
  

OCHRANA DŘEVIN 
PŘI STAVEBNÍ 
ČINNOSTI
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NEJČASTĚJŠÍ 
CHYBY PŘI 
OCHRANĚ DŘEVIN 
PŘI STAVEBNÍ 
ČINNOSTI
• přisypání

• pojíždění kořenového prostoru

• absence ochrany dřeviny

ŠPATNÉ PŘÍKLADY
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VÝSADBA STROMŮ
Se řídí příslušným standardem AOPK a ČSN. Stručně jsou zde uvedeny pouze někte-
ré body, které jsou pro podmínky města Žďár nad Sázavou specifické nebo důležité. 

VÝPĚSTKY 
Jakost dle ČSN 46 4902. 
Je požadováno převzetí materiálu od dodavatele (dopravce) správcem zeleně ještě 
před výsadbou – při dodání na místo. 

MĚSTO 

Solitérní, stromořadí, skupiny
Stromy alejové (solitérní) - obvod kmene je dle hierarchie místa minimálně 16 - 18 
cm, optimálně pak 20 – 25 cm, do velikosti  30 - 35 cm, výška nasazení koruny ales-
poň 3 m, alejový strom 4x přesazovaný. CÍLOVÁ VÝŠKA KORUNY 4 – 5 m. 

Solitérní, skupiny
Stromy vícekmenné - velikost a stáří odpovídající parametru pro obvod kmene je od 
16 – 18 do  35 - 40 cm, min. výška 250-300, 3-4x přesazovaný.
Je možné vytvářet vícekmenné tvary na místě sesazením špičáků obvodu 8 – 10 cm 
popř. menších. V tomto případě je kladen důraz na rozvojovou péči zvl. výchovný 
řez. 

Porosty
Pro výsadbu v porostech je možné akceptovat i stromy o vel. 8 – 10, 12 – 14, 16 – 18 
cm, 2-3 x přesazované. Sazenice mohou být prostokořenné. Stromům bude věno-
vána náležitá následná péče, zvl. zálivka a výchovný řez, následně budou probíhat 
probírky porostů. V porostech mohou být vysazovány i vícekmenné tvary stromů 
odpovídající velikosti.  

VZOROVÁ VÝSADBA
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KRAJINA

Solitérní, stromořadí, skupiny
Stromy alejové (solitérní) - obvod kmene je dle hierarchie místa minimálně 8 – 10,    
12 – 14, 16 – 18 cm, výška nasazení koruny alespoň 2 m, alejový strom 2-3x pře-
sazovaný. CÍLOVÁ VÝŠKA KORUNY 3 – 5 m dle kompozice. Sazenice mohou být 
prostokořenné, zvl. ovocné dřeviny.

Solitérní, skupiny
Stromy vícekmenné - velikost a stáří odpovídající parametru pro obvod kmene je 16 
–18 cm, výška min. 2 m, strom min. 3-4x přesazovaný.
Je možné vytvářet vícekmenné tvary na místě sesazením špičáků obvodu 8 – 10 cm 
popř. menších. V tomto případě je kladen důraz na rozvojovou péči zvl. výchovný 
řez. Sazenice mohou být prostokořenné, zvl. ovocné dřeviny.

Porosty
Pro výsadbu v porostech je možné akceptovat i stromy o vel. 8 – 10, 12 – 14, 16 – 18 
cm, alejový strom 2-3x přesazovaný. Sazenice mohou být prostokořenné. Stromům 
bude věnována náležitá následná péče, zvl. zálivka a výchovný řez, následně budou 
probíhat probírky porostů. V porostech mohou být vysazovány i vícekmenné tvary 
stromů odpovídající velikosti.  

SESAZENÉ VÍCEKMENY



SHRNUTÍ POUŽITÍ 
VÝPĚSTKŮ 
A KOTVENÍ
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místo použití typ výpěstku velikost ZB/PK výška 
nasazení 
koruny

počet 
přesazení

kotvení ochrana kmene

MĚSTO solitérní, 
stromořadí, 
skupiny

strom alejový 
solitérní

min. 16-18, 
optimálně 20-25, 
max. 30-35

ZB min. 3 m, 
cílová výška 
koruny 4-5 m

4 x 3-4 kůly, 
příp. 
podzemní 
kotvení 3 
kůly

arboflex

solitérní, 
skupiny

strom 
vícekmen

min. 16-18 až 
35-40, min. výška 
250-300, příp. 
sesazené špičáky 
8-10 

ZB 3-4 x 3-4 kůly, 
příp. 
podzemní 
kotvení 3 
kůly

arboflex

porosty stromy mladé 
alejové

min. je možné 
8 – 10, 12 – 14, 
16 – 18

ZB, PK 2-3 x 2-3 kůly arboflex

KRAJINA solitérní, 
stromořadí, 
skupiny

strom alejový 
solitérní

dle hierarchie 
místa minimálně 
8 – 10, 12 – 14, 16 
– 18 cm

ZB, PK min. 2 m, 
cílová výška 
koruny 3-5 m

2-3 x 2-3 kůly arboflex, 
ochrana proti 
okusu zvěří

solitérní, 
skupiny

strom 
vícekmen

min. 16-18, min. 
výška 200, příp. 
sesazené špičáky 
8-10 

ZB, PK 3-4 x 2-3 kůly arboflex, 
ochrana proti 
okusu zvěří

porosty stromy mladé 
alejové

min. je možné 
8 – 10, 12 – 14, 
16 – 18

ZB, PK 2-3 x 2-3 kůly arboflex, 
ochrana proti 
okusu zvěří

VÝSADBY ZA POMOCI DOBROVOLNÍKŮ



KOTVENÍ KRAJINA 
8/10_12/14

KOTVENÍ 3 KŮLY Ø MIN 6 CM A DÉLCE 

ODPOVÍDAJÍCÍ VÝŠCE NASAZENÍ KORUNY
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KOTVENÍ
• Nadzemní kotvení ze 3 nebo 4 kůlů podle velikosti stromů je preferováno. 
Průměr kůlů dle velikosti stromu. V krajině pak dle velikosti výpěstku je 
možné použít kůly 2.

• Podzemní kotevní systém (kůly nebo systémový) bude použit na stanoviš-
tích, kde by nadzemní kotvení nebylo esteticky vhodné.

• Špičáky a pyramidy od výšky 1,5 m a stromy se zapěstovanou korunou je 
nutné při výsadbě pevně ukotvit - použití 1 šikmého kůlu

• Úvazek musí být na kůlu zajištěn proti sklouznutí. Úvazky nesmí poškozovat 
kůru, ani bránit tloustnutí kmene.

• Vzhledem k tomu, že velká většina míst jsou větrná stanoviště, je potřeba 
pečlivě kontrolovat a opravovat kotevní systém a úvazky 

• Kotvení ponecháváme obvykle dvě vegetační sezóny, výjimkou jsou výsad-
by velkých stromů nebo výsadby na větrná stanoviště!!

• Ochrana proti korní spále – rohož / nátěr rákosové, bambusové nebo 
vápenným mlékem nebo přípravky k tomu určenými

• V místech, kde hrozí poškození vysazených dřevin ohryzem, okusem či vy-
tloukáním, je třeba provést vhodnou ochranu sazenice. Vedle mechanických 
ochran (například chráničky, oplocenky) je možné použít i nátěry či postřiky 
repelenty.

• V trávníkových plochách budou instalovány ochranné prvky proti poško-
zení kmene sekačkami.

VÝSADBOVÁ JÁMA

MULČ /  JEMNĚ MLETÁ BORKA
OCHRANA PROTI OKUSU

NÁTĚR KMÍNKU ARBOFLEXEM
KOTVENÍ / PÁSKA

DRENÁŽNÍ VRSTVA



KOTVENÍ DLAŽBA 
20/25_30/35

KOTVENÍ 
V TRÁVNÍKU 
16/18

VÝSADBOVÁ JÁMA

KOTVENÍ 3 KŮLY Ø MIN 6 CM A DÉLCE 

ODPOVÍDAJÍCÍ VÝŠCE NASAZENÍ KORUNY

KOTVENÍ 3 KŮLY Ø MIN 8 CM A DÉLCE 

ODPOVÍDAJÍCÍ VÝŠCE NASAZENÍ KORUNY

MULČ /  JEMNĚ MLETÁ BORKA

NÁTĚR KMÍNKU ARBOFLEXEM

NÁTĚR KMÍNKU ARBOFLEXEM

NA VÝZNAMNÝCH MÍSTECH V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH ROHOŽ

KOTVENÍ / PÁSKA
KOTVENÍ / PÁSKA

PŘÍČKA PŘÍČKA

PŘÍČKA

DRENÁŽNÍ VRSTVA
VÝSADBOVÁ JÁMA

STRUKTURÁLNÍ SUBSTRÁT

MINERÁLNÍ MULČ / JINÉ ŘEŠENÍ VÝSADBOVÉHO 

PROSTORU

DRENÁŽNÍ VRSTVA

1716



KOTVENÍ DLAŽBA 
20/25_30/35

KOTVENÍ VÍCEKMENY 
V200_V250-300

VÝSADBOVÁ JÁMA

VÝSADBOVÁ JÁMA

KOTVENÍ 3 KŮLY Ø MIN 6 CM A DÉLCE 

ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOSTI STROMU

KOTVENÍ 3 KŮLY Ø MIN 6 CM A DÉLCE 

ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOSTI STROMU

PODZEMNÍ KOTVENÍ 3 KŮLY Ø MIN 8 CM 

A DÉLCE ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOSTI BALU

MULČ /  JEMNĚ MLETÁ BORKA

MULČ /  JEMNĚ MLETÁ BORKA

NÁTĚR KMÍNKU ARBOFLEXEM

NÁTĚR KMÍNKU ARBOFLEXEM

NÁTĚR KMÍNKU ARBOFLEXEM

NA VÝZNAMNÝCH MÍSTECH V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH ROHOŽ

KOTVENÍ / PÁSKA

KOTVENÍ / PÁSKA

PŘÍČKA

DRENÁŽNÍ VRSTVA

DRENÁŽNÍ VRSTVA

VÝSADBOVÁ JÁMA

STRUKTURÁLNÍ SUBSTRÁT

MINERÁLNÍ MULČ / JINÉ ŘEŠENÍ VÝSADBOVÉHO 

PROSTORU

DRENÁŽNÍ VRSTVA

1918



JEHLIČINY 
A ZAVĚTVENÉ

VÝSADBOVÁ JÁMA

KOTVENÍ 1 KŮLY Ø MIN 6 CM A DÉLCE 

ODPOVÍDAJÍCÍ VELIKOSTI STROMU

MULČ /  JEMNĚ MLETÁ BORKA

NÁTĚR KMÍNKU ARBOFLEXEM 

POKUD JE TO NUTNÉ

KOTVENÍ / PÁSKA

DRENÁŽNÍ VRSTVA

2120

VZOROVÁ VÝSADBA - PODZEMNÍ KOTVENÍ
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FORMY KOTVENÍ

VÍCEKMEN - ŠIROKÉ TŘEMI KŮLY S PŘÍČKAMI__V KRAJINĚ - DVA KŮLY BEZ PŘÍČEK, OCHRANA PROTI OKUSU

PODZEMNÍ KOTVENÍ TŘEMI KŮLY__DIMENZE NADZEMNÍHO KOTVENÍ TŘEMI KŮLY PŘI OBVODU 16-18 A 25-30 
CM

OCHRANA KMENE

RÁKOSOVÁ ROHOŽ__NÁTĚR

OCHRANA PROTI OKUSU V KRAJINĚ__ OCHRANA PROTI POŠKOZENÍ KŘOVINOŘEZEM
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VÝSADBOVÉ JÁMY 
A SUBSTRÁTY / 
PROKOŘENITELNÝ 
PROSTOR
• Na nepozměněných, nezhutněných stanovištích je velikost výsadbové jámy dána 
průměrem balu

• V případě strojově hloubených jam je nutné před výsadbou narušit utužené stěny 
a dno jámy.

• Je vhodné zaručit stromům prokořenitelný prostor 16 m2, hl. min. 800 mm

• V místech, kde jsou podmínky pro rozvoj kořenového systému nevhodné, dopo-
ručujeme využití technologií pro jeho zvětšení jako prokořenitelné zemní buňky, 
strukturální substráty, kořenové tunely, spojovací příkopy, zelené pásy, provzdušňo-
vací systémy. 

• V případě, že nemůžeme zajistit kvalitní životní prostor – jedná se o výsadbu 
dočasného charakteru.

• V případě vysoké hladiny spodní vody nebo nepropustného podloží (vsakovací 
zkouška) bude narušeno dno výsadbové jámy a zřízena drenážní vrstva, popř. odve-
dena voda drenáží. V případě vysoké hladiny spodní vody je také optimální provést 
výsadbu nad terén. 

STRUKTURÁLNÍ SUBSTRÁT
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TERMÍN VÝSADBY
• Prostokořenné stromy a stromy s balem se vysazují tehdy, když je sazenice ve 
vegetačním klidu. Nesmí se vysazovat za mrazu a do zamrzlé půdy.

• Stromy s balem lze vysazovat i v období vegetace, pokud byly odpovídajícím 
způsobem připravené. Expedice stromů může proběhnout pouze se souhlasem 
příjemce v případě následujících podmínek:

 • mezi 1. říjnem a 15. březnem při teplotách pod -2° C,

 • mezi 16. březnem a 30. zářím při teplotách pod -1° C,

 • při nebezpečí vzestupu teplot nad 25° C.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU STROMY 
SÁZENY MIMO AGROTECHNICKÉ LHŮTY. 
POKUD K TOMU DOJDE, JE MĚSTO A 
ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK POVINEN ZAJISTIT 
ODPOVÍDAJÍCÍ NÁSLEDNOU PÉČI A NESE 
ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ UHYNUTÍ 
STROMU.
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POSTUP VÝSADBY
• Kořenový krček stromu musí být usazen v rovině s terénem nebo lehce nad terén, 
nesmí být zasypán. 

• Kořenový krček stromu vysazovaného ve svahu musí být po výsadbě v úrovni 
spodní hrany odkopaného terénu (horní hrany níže položené stěny jámy). Strom 
vysazený ve svahu musí být chráněn proti vodní erozi.  Kořeny nebo vrchní část 
kořenového balu musí být po výsadbě překryta vrstvou zeminy nejméně 20 mm.

• Vytváříme závlahové mísy pro zlepšené možnosti zalévání stromu. 

• Na stanovištích, kde není možné počítat s přirozenou disponibilitou dostatečného 
množství vody pro růst stromu, je možné instalovat zavlažovací systémy (hadice 
flexibil, popř. pomůcky jako závlahové pytle). Závlaha musí stimulovat prorůstání 
kořenů do hlubších půdních vrstev a množství dodávané vody musí odpovídat typu 
závlahy, velikosti dřeviny, půdním podmínkám, denní a roční době.

NEJČASTĚJŠÍ 
CHYBY PŘI 
VÝSADBĚ 
A NÁSLEDNÉ PÉČI
• poddimenzované kotvení - malý průměr kůlů, nízké kotvení vzhledem k výšce 
založení koruny

ŠPATNÉ PŘÍKLADY
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STROMOVÉ MÍSY 
/ PROSTOR PRO 
VSAK DEŠŤOVÉ 
VODY
• Plocha min.  6 m2, pokud nebude architektonickým a technickým řešením defino-
váno jinak

Materiály a přístupy řešení okolí stromu:

• dlážděné – dlažba v suchém loži s velkou spárou

• MZK - minerálně zpevněné kamenivo

• Mříže – v odůvodněných případech, vychází z architektonického řešení, důraz na 
výšku umístění balu

• Záhon – dešťový, silbersommer

• Trávník – travnaté pásy nebo plochy, preference štěrkový

Mulčovací materiály – závlahové mísy a bezprostřední okolí stromu (vrstva 80–100 
mm mulčovacího materiálu):

• minerální mulč – frakce štěrkodrti 8/16 – 32/64, popř. směsi 

• organické materiály – kůru, dřevní štěpku

DLÁŽDĚNÉ – DLAŽBA V SUCHÉM LOŽI S VELKOU SPÁROU
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MZK - MINERÁLNĚ ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MŘÍŽE – V ODŮVODNĚNÝCH PŘÍPADECH, VYCHÁZÍ Z ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ, DŮRAZ NA VÝŠKU 

UMÍSTĚNÍ BALU
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ZÁHON – DEŠŤOVÝ, SILBERSOMMER

TRÁVNÍK – TRAVNATÉ PÁSY NEBO 
PLOCHY, PREFERENCE ŠTĚRKOVÝ
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OCHRANA 
STROMU
Mechanická před poškozením a zhutněním okolí stromu: 

• Jako ochrana kmene stromů proti parkování jsou používány dřevěné  (akát) nebo 
betonové prvky pevně zakotvené v terénu a odolné poškození. Musí být umístěny 
nejméně 0,7 m od kmene stromu, musí být dostatečně viditelné a nesmí jakýmkoliv 
způsobem poškozovat strom.

• Zábrany proti parkování musí splňovat požadavky ČSN EN 12899–1.

PŘED ZASOLENÍM

• V místech, kde může docházet k postřiku kmene či koruny solankou ze zimního 
posypu komunikací, je vhodné zvážit instalaci odpovídající ochraně rostlin. Ochrana 
musí efektivně zabraňovat kontaktu s rozpuštěnou posypovou solí.

• V průběhu zimního období nebude v okolí stromů deponován sníh

• Stromy v blízkosti komunikací budou v předjarním období – po kontaktu se solan-
kou – prolity vodou  

VŠECHNY INSTALOVANÉ PRVKY MUSÍ BÝT 
UMÍSTĚNÉ TAK, ABY NEPOŠKOZOVALY STROM 
A UMOŽŇOVALY JEHO TLOUŠŤKOVÝ PŘÍRŮST.

DLÁŽDĚNÉ – DLAŽBA V SUCHÉM LOŽI S VELKOU SPÁROU
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POUŽITÍ ZAHRAZOVACÍ PRVKŮ Z  AKÁTOVÝCH HRANOLŮ
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DOKONČOVACÍ 
A ROZVOJOVÁ 
PÉČE
• Nadzemní kotvení je nutné kontrolovat minimálně 1x za vegetační sezónu po 
dobu alespoň dvou let. Při kontrole dochází k jeho opravě, případně úpravě tak, aby 
nedocházelo k poškozování kmene a byla zajištěna optimální funkce. Po dvou letech 
je kotvení obvykle odstraněné (mimo větrná stanoviště).

• Stínící rohože jsou obvykle odstraněny po dvou letech, v opodstatněných 
případech (například podél komunikací s chemickou zimní údržbou) je možné je 
ponechávat déle. Ochranu proti okusu, ohryzu a vytloukání je nutné udržovat déle 
(do doby, než si strom vytvoří hrubší borku), zejména u citlivých taxonů jako jsou 
například jabloně.

• Závlahová mísa je udržovaná minimálně po dobu dvou let a dále pak po celou 
dobu, kdy je vykonávaná zálivka.

• Je nutné kontrolovat vlhkost zeminy před aplikací zálivky. Nesmí dojít k přemokření 
půdy v okolí výsadbové jámy.

• Zálivka se musí přizpůsobit klimatickým podmínkám a stanovišti!!

NÁSLEDNÁ PÉČE PO DOBU 2 - 3 LET MUSÍ BÝT 
SOUČÁSTÍ KAŽDÉHO PROJEKTU VÝSADBY 
A MUSÍ TAK BÝT FINANCOVÁNA SAMOSTATNĚ, 
NE Z ÚDRŽBY ZELENĚ. 

ZÁVLAHOVÉ VAKY
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02 002 ŘEZ 
STROMŮ
• Řez stromů definuje zásadní kroky v péči o dřeviny a to výchovného, zdravotní-
ho, bezpečnostního a provozního charakteru. Je nezbytné postupovat odborně, 
důsledně a dle standardu AOPK tak, aby stromy plnily požadovanou roli a byly 
provozně bezpečné.  

• Řez stromů a jeho kontrola je činnost odborná. Zásahy prováděné na dřevinách 
jsou nevratné, proto je nezbytné, aby zásahy prováděla kompetentní osoba. Činnos-
ti, související s řezem stromů, jsou proto prací kvalifikovanou. 

• Doporučenou kvalifikací pro osoby provádějící hodnocení stromů a návrh opatření 
včetně řezu stromů je minimálně splnění certifikační zkoušky Český certifikovaný 
arborista – Konzultant, European Tree Technician - ETT nebo absolvování studijních 
programů, oborů fakult či VOŠ s prokazatelnou výukou problematiky hodnocení 
stavu stromů.

•  Doporučenou kvalifikací pro osoby provádějící řez stromů ve výškách je splnění 
některé z následujících certifikačních zkoušek:

• Český certifikovaný arborista – Stromolezec

• European Treeworker – ETW

• ISA Certified Tree Worker Aerial Lift Specialist

• ISA Certified Tree Worker Aerial Climb Specialist

nebo absolvování studijních programů, oborů fakult či VOŠ s prokazatelnou výukou 
problematiky péče o dřeviny – řez dřevin a praktického stromolezení.

• Prioritou v péči o dřeviny by mělo být důsledné dodržení zakládacích řezů. Běžná 
údržba by měla být založena na průběžně probíhajících udržovacích řezech (zvl. 
zdravotní řezy a redukční řezy lokální). Včasné provedení řezů vede k dlouhodobé 
perspektivě dřevin a celkově nižších nákladech na údržbu. Pro celkový obraz města 
je zásadní také provádění odstraňování výmladků.

• Stabilizační řezy budou prováděny na dřevinách s odpovídající kvalitou a perspek-
tivou. Cílem města jsou stromy v jejich přirozeném tvaru, ne žijící torza.

• Tvarovací řezy budou minimalizovány, budou takto udržovány pouze dřeviny již 
dlouhodobě tvarované na hlavu (které jsou na dožití). S výsadbou dalších jedinců se 
nepočítá.       
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02 004 
BEZPEČNOSTNÍ 
VAZBY A OSTATNÍ 
STABILIZAČNÍ 
SYSTÉMY
• Provádějí pouze osoby k tomu určené dle příslušného standardu AOPK – SPPKA 02 004:2019 
Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy.

• Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy budou instalovány na dřevinách s odpovída-
jící kvalitou a perspektivou. 
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NÁHRADNÍ 
VÝSADBY

Náhradní výsadby jsou skvělou příležitostí, jak zajistit stromovému patru konti-
nuitu. Umístění a definice náhradních výsadeb je výsledkem součinnosti krajináře, 
správce zeleně a státní správy. Náhradní výsadby budou aplikovány prioritně na 
zpracované projekty (rozvojové, revitalizace), které budou připravovány dostateč-
ně v předstihu. Budou tak pro správce zeleně, krajináře a odbor životního prostředí 
v zásobě, aby pokryly potřebu náhrady za kácené dřeviny. V případě, že nebude 
možné využít žádný z připravených projektů, bude ve spolupráci s krajinářem a 
správcem zeleně dle priorit SAAR systému zeleně vytipována lokalita, kde budou 
výsadby umístěny. Prioritou bude kontinuita vývoje lokality, kompozice a architek-
tura. Těmito veličinami bude definován sortiment (typ stromu) a typ výpěstku. Ten 
se bude řídit principy SAAR systému zeleně (velikost atd.).   

DOBRÝ PŘÍKLAD



SAAR 
SYSTÉM 
ZELENĚ 

ČÁST 04
KEŘE

1
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KEŘE / PRVKY 
A JEJICH 
CHARAKTER

• SOLITÉRY / SORTIMENT

• SKUPINY VOLNĚ ROSTLÉ

•  PŮDOPOKRYVY

• TVAROVANÉ
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KEŘE 
A BIODIVERZITA
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VHODNÝ SORTIMENT:

Acer tataricum

Amelanchier lamarckii

Buddleja davidii

Caryopteris clandonensis

Carpinus betulus

Corylus avellana

Cornus mas

Cornus sanguinea

Crataegus laevigata 

Crataegus monogyna

Deutzia scabra

Euonymus europaeus

Forsythia x intermedia

Hydrangea macrophylla

Hydrangea arborescens

Chaenomeles japonica

Kerria japonica

Laburnum anagyroides

Ligustrum vulgare

Lonicera

Lonicera nigra

Lonicera xylosteum

Magnolia stellata

Paeonia suffruticosa

Perovskia abrotanoides

Philadelphus coronarius

Physocarpus opulifolius

Prunus spinosa

Rosa sp.

Rosa canina

Rosa pendolina

Rosa gallica

Rosa nitida

Rosa pimpinellifolia

Rosa rugosa

Rosa hugonis

Rosa multiflora

Ribes alpinum

Ribes uva-crispa

Salix sp.

Salix cinerea

Salix aurita

Salix caprea

Salix purpurea

Syringa vulgaris

Swida sanguinea

Sambucus nigra

Weigela hybrida

Viburnum sp.

Viburnum opulus

Taxus baccata
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PODMÍNĚNĚ VHODNÝ 
SORTIMENT:

Aronia melanocarpa

Buxus sempervirens

Cotoneaster

Cotinus coggygria

Cytissus sp.

Eleagnus angustifolia

Hippophae rhamnoides

Hibiscus syriacus

Ilex sp.

Kolkwitzia amabilis

Mahonia sp.

Pinus mugo

Potentilla fruticosa

Prunus laurocerasus

Pyracantha coccinea

Rhododendron

Rhus typhina

Spiraea japonica

Spiraea vanhouttei

Spiraea salicifolia

Spiraea x cinerea

Symphoricarpos albus

Tamarix ssp.

VHODNÝ SORTIMENT 
PŮDOPOKRYV:

Vinca minor

Hedera helix

Rosa pokryvné

Rubus 

Clematis vitalba

Vitis botanické

Fallopia aubertii

NEVHODNÝ 
SORTIMENT:

Berberis vulgaris

Cupressus sp.

Chamaecyparis sp.

Juniperus sp.

Juniperus chinensis

Juniperus x media

Thuja occidentalis, plicata, occiden-
talis

Picea sp.
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• volně rostlé, skupiny, kombinace

• Keře střední velikosti ideálně velké, důležité je měřítko prostoru, návaznost na 
okolní krajinu a funkce keře jako solitéry a skupiny. 

• Půdopokryvy volit s ohledem na kontext, expozici lokality!

• Jde o co nejvíc přirozený charakter města!!

VHODNÉ TVARY 
A VELIKOSTI 
V KONTEXTU 
MĚŘÍTKA MĚSTA 

SOLITÉRA

SKUPINA VOLNĚ ROSTLÝCH KEŘŮ NEZAPOJENÁ

SKUPINA VOLNĚ ROSTLÝCH KEŘŮ ZAPOJENÁ
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POKRYVNÉ KEŘE

SKUPINA KEŘŮ - POKRYVNÉ + VOLNĚ ROSTLÉ 
DOMINANTY

TVAROVANÉ STĚNY



1514



1716



1918

• Nevhodné jsou keře z kategorie malé, nemají žádnou přidanou hodnotu pro 
prostor a životní prostředí, nevhodné měřítko. Tyto keře jsou použitelné v rodinných 
zahradách, nemají prostor v městské zeleni. Pouze v odůvodněných případech jako 
půdopokryv. 

• Kulovité a jiné zprzněné tvary dosažené nevhodným řezem jsou zapovězeny. V pří-
padě potřeby regulace růstu bude řez proveden citlivě a v závislosti na přirozeném 
charakteru a typu větvení keře. 

• Panašované formy

• Atypická barva listů (např. červená) pouze jako doplněk kompozice, v odůvodně-
ných případech.

• Doporučujeme používat jehličiny v omezené míře.

• Tvarované stěny – řez důsledně dle předepsané formy – žádné novotvary!!

NEVHODNÉ TVARY 
A VELIKOSTI 
V KONTEXTU 
MĚŘÍTKA MĚSTA

„KOULE“

„PRAŽSKÉ“  ŘEZY

TVAROVANÁ STĚNA?

„LÍZÁTKO“

„PRAŽSKÉ“  ŘEZY

TVAROVANÁ STĚNA....
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STANDARDY A ČSN 
V rámci péče o stromy a její obnovu bude postupováno dle vybraných standardů a 
příslušných ČSN.

02 003 Výsadba a řez keřů

02 002 Řez stromů

ČSN

46 4902    Výpěstky okrasných dřevin - Společná a základní ustanovení

46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin - Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti

83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích

83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o 
vegetační plochy

Řez živých plotů a stěn – obvykle jednou až 2x ročně.

KEŘE / ŘEZY – 
PRINCIPY PRÁCE 
S KEŘI VE MĚSTĚ
• Citlivý přístup

• Funkční, vitální dřeviny  s druhově charakteristickým tvarem nadzemní části.

• Přirozené – zásadní je provádění průklestu – prosvětlovacího řezu a řezu udržova-
cího – podpora přirození a požadované architektury

• Zmlazovací řezy provádět v lokalitě pouze částečně ne plošně na celé lokalitě

• Důsledně dodržovat principy řezů dle typu větvení, typu kvetení a aktivity bazální 
obnovovací zóny 

• Tvarovací řezy budou prováděny pouze na zelených stěnách, ostatní volně rostou-
cí keře budou pouze redukovány směrem k překážce a jejich tvar bude modelován 
průklestem. 
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ŘEZY ZMLAZOVACÍ 
- VÝRAZNÁ 
OBNOVOVACÍ 
BAZÁLNÍ ZÓNA

ŘEZY ZMLAZOVACÍ 
- MÉNĚ VÝRAZNÁ 
OBNOVOVACÍ 
BAZÁLNÍ ZÓNA

• Sesazovací řez jehož cílem je obnova funkčnosti keře úplným odstraněním nadzem-
ní části staršího jedince. 

• Tento řez není vhodný u keřů s méně výraznou a slabou aktivitou bazální obnovova-
cí zóny a s akrotonním větvením. 

• Keře s výraznou aktivitou bazální obnovovací zóny – těsně u země „na slepo“

• Zmlazování keřů kvetoucích na koncích letorostů – sesazení výhonů technikou řezu 
na čípek (každoročně).

• Provádí se v předjaří. U keřů kvetoucích v předjaří nebo před olistěním je možné jej 
provést až po jejich odkvětu.

• Často se vyskytující vhodné keře pro tento typ řezu:

Kerria japonica, Ribes spp., Rosa canina, Rosa rugosa, Spirea japonica, Spirea 
salicifolia, Symphoricarphos spp. 

• Keře s méně výraznou a slabou aktivitou bazální obnovovací zóny a s mezotonním 
větvením lze ponechávat maximálně 50-100 mm dlouhé čípky

• Často se vyskytující vhodné keře pro tento typ řezu:

Cotoneaster, Deutzia, Forsythia, Hippophaë rhamnoides, Ligustrum spp., Lonicera 
spp., Philadelphus spp., Physocarphus opulifolius, Prunus spinosa, Pyracantha 
coccinea, Rusa hugonis, Rosa multiflora, Salix spp., Spirea x vanhouttei, Swida spp., 
Syringa spp., Tamarix spp., Viburnum spp., Weighela x hybrida 
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ŘEZY VÝCHOVNÉ 
AKROTONNÍ 
VĚTVENÍ
• Cílem je podpora vývoje dlouhodobě funkční, vitální dřeviny s druhově charakteris-
tickým a požadovaným tvarem nadzemní části. 

• Jsou odstraňovány větévky zahušťující keř. 

• V prvních 4 – 5 letech po výsadbě

• Často se vyskytující vhodné keře pro tento typ řezu:

Chaenomeles spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotinus coggygria, Euonymus spp., 
Hibiscus syriacus, Laburnum spp., Rosa spp., Sambucus spp., 
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ŘEZY VÝCHOVNÉ 
MEZOTONNÍ 
VĚTVENÍ
• Je-li nutný výchovný řez, pak se odstraní původní výhony a preferují se výhony 
vyrůstající z báze už na stanovišti.

• V prvních 4 – 5 letech po výsadbě

• Často se vyskytující vhodné keře pro tento typ řezu:

Cotoneaster, Deutzia, Forsythia, Hippophaë rhamnosides, Ligustrum spp., Lonicera 
spp., Philadelphus spp., Physocarphus opulifolius, Prunus spinosa, Pyracantha 
coccinea, Rusa hugonis, Rosa multiflora, Salix spp., Spirea x vanhouttei, Swida spp., 
Syringa spp., Tamarix spp., Viburnum spp., Weighela x hybrida 

ŘEZY TVAROVACÍ

• Lze provádět jen u taxonů k tomu vhodných

• Řez živých plotů a stěn – obvykle jednou až 2x ročně (1 – červen, 2 – srpen).
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SAAR 
SYSTÉM 
ZELENĚ 

ČÁST 05
POROSTY
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POROSTY 
A BIODIVERZITA



54

POROSTY
JSOU ZÁKLADNÍM STAVEBNÍM KAMENEM 
KRAJINY ŽĎÁRU.

POROSTY KOMPONOVANÉ

BŘEHOVÉ POROSTY

REMÍZ - PRINCIP IZOLAČNÍ ZELENĚ / 
HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI
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POROSTY 
PRINCIPY 
PĚSTOVÁNÍ 
- VZDÁLENOSTI

- HMOTA / VOLNO

- SKUPINY KEŘŮ A STROMŮ 

- PĚSTOVÁNÍ - PROBÍRKY
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POROSTY / 
/ PRINCIPY 
POUŽÍVÁNÍ

kompozice - veřejný prostor, park

remízek a izolační zeleň

břehové porosty

remízek a izolační zeleň

kompozice - park
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POROSTY / 
VENKOVNÍ 
STRUKTURY
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POROSTY / VNITŘÍ 
STRUKTURY
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VHODNÝ SORTIMENT:

VŮDČÍ 

Acer pseudoplatanus 

Betula pendula

Juglans regia

Malus domestica

Quercus robur 

Tilia cordata 

PLÁŠŤOVÉ 

Cornus sanguinea 

Crataegus monogyna 

Malus domestica 

Prunus domestica 

Prunus spinosa 

Rosa canina 

Salix caprea 

POROSTY / 
SORTIMENT 
STŘEDNÍ POLOHY

Sambucus nigra 

Sorbus aucuparia 

Viburnum opulus 

PODROSTOVÉ 

Cornus sanguinea 

Corylus avellana 

Prunus padus 

SLOUŽÍCÍ 

Prunus spinosa 

Rosa canina 

Salix caprea 

Sambucus nigra 

Sambucus racemosa 

Viburnum opulus 
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VHODNÝ SORTIMENT:

VŮDČÍ

Alnus glutinosa

Fraxinus excelsior 

Quercus robur 

Quercus petraea

Populus alba

Populus tremula

Populus nigra

Salix alba

Ulmus glabra

Betula pubescens

Betula pendula

PLÁŠŤOVÉ

Alnus incana

Sorbus aucuparia

Salix caprea

Salix fragilis

POROSTY / 
SORTIMENT LUŽNÍ 
POLOHY

Salix pentadra

Prunus domestica

Frangula alnus

PODROSTOVÉ

Prunus padus

Salix pentadra

Salix purpurea

Salix aurita 

Frangula alnus

Lonicera nigra

SLOUŽÍCÍ 

Salix caprea

Sambucus nigra - okraj

Sambucus racemosa - podrost



1918

KONTINUÁLNÍ 
OBNOVA 
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SAAR 
SYSTÉM 
ZELENĚ 

ČÁST 06
TRÁVNÍKY 
TECHNOLO-
GIE
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TRÁVNÍKY / 
TRÁVO-BYLINNÁ 
SPOLEČENSTVA
• POBYTOVÝ INTENZIVNÍ

• POBYTOVÝ EXTENZIVNÍ

• POHLEDOVÝ KVĚTNATÝ 

• LUČNÍ / LOUKA

• DOPROVODNÝ TRÁVNÍK
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PROČ?

Trávníky jsou zásadní složkou systému městské zeleně, slouží k pobytu obyvatel 
i jako životní prostor mnoha živočichů. Jejich nefunkčnost ovlivňuje malý cyklus 
vody a oteplování sídel, snižuje se množství zadržené dešťové vody v půdním profilu, 
zvyšuje se prašnost a eroze půdy a vytrácí se biodiverzita.

Hlavním cílem je zelené město Žďár úzce propojené s malebnou krajinou v srdci 
Žďárských vrchů. Krajina vstupuje do města formou louky, přináší sem jedinečný 
estetický prvek spolu s cennými ekologickými hodnotami. Rádi bychom ukázali, že 
máme k dispozici různé typy trávníků, které jsou vhodné pro různá místa a jejich 
vhodnou kombinací můžeme docílit funkčních a stabilních ploch ve městě. Dokonce 
i květnatá louka může být plnohodnotným prvkem městské zeleně a mít zásadní 
přínos pro městskou krajinu a jejich obyvatele.  

TRAVNÍK/TRÁVO-BYLINNÁ SPOLEČENSTVA 

Travní porost je složen z více druhů trav, jejich odrůd, případně dvouděložných rost-
lin. Výběr skladby osiva odpovídá požadavkům na vlastnosti travního porostu, jeho 
vzrůstnost, odolnost vůči sešlapu, suchu a četnosti kosení. Slovo trávník z funkč-
ně-technologického hlediska reprezentuje celá paleta pojmů – trávník intenzivní 
parterový, pobytový zátěžový, technický štěrkový, standardní parkový, extenzivní, 
bylinný trávník nebo trávo-bylinné společenstvo či louka.

Pro mnohé z nás je estetickým ideálem trávník intenzivní parterový – okrasný (an-
glický trávník). Druhové složení je založeno na směsi trav, které jsou měkké, zelené, 
vhodné k nízké a časté seči, nevhodné k sešlapávání. Tento trávník kosíme 2x týdně, 
hnojíme, zavlažujeme, vertikutujeme. Intenzita údržby spolu s náklady jsou vysoké a 
tento typ trávníku není možné dlouhodobě udržet v městské zeleni.

Ve městech zakládáme většinou trávníky parkové. Snesou méně péče, tzn. vyšší ko-
sení, a to 1x za měsíc. Právě u tohoto typu trávníku jsme často svědky letní dorman-
ce a následného poškození porostů kosením a nastupující degradaci společenstva. 
Směsi často obsahují i dvouděložné rostliny (plevele z pohledu majitele parte-
rového trávníku), proto jsou často označovány jako trávo-bylinná společenstva 
nebo bylinné trávníky. Jejich odolnost vůči suchu je vyšší. Poslední kategorií jsou 
květnaté louky, vyžadující zpravidla dvě seče za rok. Porosty jsou vysoké, obsahují 
řadu kvetoucích dvouděložných rostlin. Jsou zdrojem potravy pro hmyz, zvěř, útoči-
štěm pro ptáky a jiné živočichy. Pestrá druhová skladba, různá hloubka kořenového 
systému, schopnost čerpat vláhu z větší hloubky vede k vyšší odolnosti vůči suchu. 
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EKOLOGIE A FYZIOLOGIE 

Klasický krátce sečený trávník složený z jednoděložných druhů trav je světlomilný, 
náročný na živiny a vláhu, při jejich nedostatku nejcitlivější druhy odumírají, trávník 
řídne, „díry“ obsazují dvouděložné rostliny a rozvíjí se trávo-bylinné společenstvo. 

Druhy trav běžně používané v trávnících se v průběhu času adaptovaly vývoji po-
časí a vytvořily si strategii, kdy nevhodná období pro vegetaci překonávají ve stavu 
vegetačního klidu (dormanci). Zimní dormance je vyvolaná nízkými teplotami, pro 
nás je z hlediska vývoje trávníků zajímavá letní dormance. Ta je obdobím vegetační-
ho klidu vyvolaného suchem a vysokými teplotami. Trávník přestává růst, zežloutne, 
stáhne si asimiláty z listů do kořenů a v tomto stavu přežívá nevhodné období, po 
příchodu příznivého počasí se opět zazelená a začne růst. Jedná se o přirozenou 
fenologickou fázi, porost neumírá, spí.

BIODIVERZITA / ŽIVOČICHOVÉ

Krátko střižené trávníky (složené pouze z jednoděložných) a plochy degradované 
vedou ke snížení diverzity hmyzu a ztrátě úkrytu nebo zdroje potravy pro ptáky a 
další živočichy. Naopak květnaté louky a dvouděložné rostliny vracejí do měst život.

HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVÝMI VODAMI

Trávníky mají významný vliv na vsakování dešťové vody a zásadně se podílí na 
tvorbě mikroklimatu města. Degradované travní plochy ovlivňují malý cyklus vody, 
přicházíme o plochy horizontálních srážek (tvorba rosy). Ztráta schopnosti půdy 
vsakovat dešťové srážky vede k odtoku dešťové vody po povrchu do kanalizace. 
Na plochách poškozeného trávníku odtéká do kanalizace při srážkách dlouhých 15 
minut až 116 m3/ha, fungující společenstvo z tohoto objemu zasákne 100 m3/ha 
vody, která se opět stává součástí malého cyklu vody.  

S odtokem vody je spojena půdní eroze a z ní pramení degradace půdy, snižuje se 
schopnost půdy zasakovat a vázat vodu, kontaminují se dešťové vody, zanáší se 
toky a další vodní plochy. Bez vody v půdě dochází ke snížení vzdušné vlhkosti a 
zvýšení teploty, což má negativní vliv na mikroklima. 
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PŮDNÍ EROZE, PRAŠNOST, OTEPLOVÁNÍ 

Degradace půdy spojená s odkrytím povrchu půdy, zvýšení teploty půdy ohřevem 
a vysychání půdy, vede k narušení biologické aktivity v půdě a úbytku půdních 
organismů. Větrná eroze zvyšuje prašnost. Rozpálená půda bez vegetačního krytu 
vede k oteplování prostředí. To vše přispívá k horší obyvatelnosti měst.

PYLOVÉ ALERGIE

Pylové alergie způsobují rostliny, jejichž pyl je malý a je šířen větrem. Nebezpečné 
pro alergiky jsou převážně velké plochy monokultur travin např. louky a obilná pole 
v krajině. Vzdálenost zdroje alergenu od sídla není podstatná, protože mraky pylu 
putují Evropou a není problém, aby nás trápily alergeny pocházející například z Ma-
ďarska. Naopak dvouděložné rostliny, které jsou opylované hmyzem, nepředstavují 
pro alergiky hrozbu, neboť jejich pyl je přenášen hmyzem a volně ve vzduchu nepo-
letuje. Ve vztahu k alergiím není trendem držet děti ve sterilním prostředí. Naopak, 
vhodný kontakt s přirozeným prostředím může pozitivně ovlivnit vývoj nemoci. 

KLÍŠŤATA

Klíšťata se vyskytují převážně v nekosených – pohledových, tedy v principu málo 
navštěvovaných plochách. Častěji v lemech ve stínu či v místech s vlhčí půdou. 
Jejich výskyt je srovnatelný s volnou přírodou. Každý má na výběr, zdali do květnaté 
louky vstoupí, či nikoliv. Klíšťata jsou přirozenou součástí ekosystému a nelze se jim 
zcela vyvarovat ani v krátce sečeném trávníku před domem nebo na zahradě.

ŠÍŘENÍ „PLEVELŮ“, ROZVOJ RUDERÁLNÍCH SPOLEČENSTEV

Co je plevel a co nikoliv je do určité míry otázkou vnímání jednotlivých rostlin. V 
intenzivním parterovém trávníku jsou plevelem dvouděložné rostliny, které jsou 
naopak v trávo-bylinném společenstvu žádanou součástí. Za nežádoucí plevele 
můžeme považovat vždy druhy, které jsou agresivní a šíří se v porostu na úkor jiných 
a tím snižují jeho biodiverzitu. Jsou to například druhy invazní či expanzivní. Ve sta-
bilních, dobře obhospodařovaných trávo-bylinných společenstvech je zaplevelení 
minoritní problém. Zaplevelené či ruderalizované trávníky vznikají tam, kde je tráv-
ník natolik degradován, že umožňuje růst plevelných rostlin, které snadno osidlují 
prázdná místa. Takové jsou nechtěným společenstvem a budou revitalizovány.

Naším cílem je vytipovat plochy, kde se rozvíjí polopřirozené kulturní květnaté 
louky a ty podporovat jak managementem údržby, tak případným lokálním pletím a 
dosevem. 

Je třeba mít na vědomí, že město leží v krajině, na břehu řeky a některá trávo-bylinná 
společenstva zvl. na nitrifikovaných plochách mohou mít sklon k degradací kvůli ší-
ření např. kopřiv apod. Zde je pak nutné nastavit údržbu, např. lokálně zvýšit četnost 
seče, aby bylo možné ovlivnit druhovou skladbu společenstva.

 PROVOZNÍ SOUVISLOSTI

Ne všechny plochy městských trávníků lze ponechat v režimu květnaté louky. Hlav-
ním důvody jsou provozní: vysoký porost neumožňuje pohyb a pobyt. Louky jsou 
porosty převážně pohledové, musí být provozně obslouženy kosenými plochami. 
Vzniká tak zajímavý kontrast vysokého porostu a kosených pobytových a pocho-
zích ploch. Místa, kde bude louka velmi vitální, mohou být kosena 2x, pro první seč je 
nutné zvolit ideální agrotechnický termín tak, aby louky opětovně zakvetly.   

Na každé nekosené ploše, která svými parametry umožňuje pohyb nebo pobyt 
budou vykoseny cesty a prostory pro trávení času. V každé lokalitě budou vyváže-
ny plochy sečené a nesečené, takže je na volbě každého, kterou lokalitu využije. V 
principu jsou nesečené květnaté louky ty plochy, které jsou primárně pohledové 
nebo tak velké, že umožňují uplatnění principu sečení i nesečení.
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TECHNOLOGIE 
KOSENÍ
Všeobecné pravidlo pro sečení trávníku s dominancí trav je, že se při sečení 
odstraňuje maximálně 1/3 čepele (listu) a nesmí se poškodit růstový vrchol (srdíčko), 
ze kterého čepel vyrůstá. To znamená, že pokud chcete kosit na výšku 4 cm, musíte 
kosit při výšce 6 cm. Pokud kosíte níže, poškodíte růstový vrchol. Trávník je na 
poškození růstového vrcholu extrémně citlivý a v kombinaci s vysokými teplotami, 
nedostatkem vláhy a přímým sluncem dochází v k jeho poškození a často až k 
odumření. 

Proč se kosí trávníky, které jsou v letní dormanci? Nerostou!

Proč se kosí trávníky nízko na 3 cm, bez ohledu na druhovou skladbu a typ trávníku, 
včetně růstových vrcholů? 

NAPRAVOVÁNÍ CHYB

Nevhodná údržba a fatální poškození trávníků ve městech vede k odumírání trav-
ních porostů, nežádoucí změně druhové skladby, snížení kvality trávníků. Myslíme 
si, že můžeme použít přeměňující se trávníky na trávo-bylinná společenstva v náš 
prospěch. Vytvořit z nich květnaté louky a využít jejich vlastnosti pro zlepšení 
klimatických a ekologických podmínek ve městě. 

TRÁVO-BYLINNÁ SPOLEČENSTVA 

Trávo-bylinná společenstva jsou náhradou trávníku tvořeného pouze z travních 
druhů. Z hlediska stability, odolnosti vůči klimatu i ekologie a ekonomiky jsou tyto 
společenstva vhodnou alternativou ke krátce střiženým trávníkům. Doporučujeme 
až na vysoce reprezentativní prostory upřednostnit ve městě používání právě trávo-

-bylinných společenstev. 

ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI

• Louka/trávník je kulturní člověkem udržované společenstvo. Údržba spočívá 
především v pravidelném sečení (otázka je jen, jak často, kdy a jakým způsobem). 

• Nejbohatší louky jsou na živiny chudých stanovištích (dusík, fosfor), proto je třeba 
louky nehnojit.

• Složité vazby mezi rostlinami, půdou, počasím, hmyzem, býložravci, chorobami 
apod. se doposud nepodařilo objasnit, různé vazby se projevují v různých místech v 
rozdílné míře a nelze jim porozumět dříve než dlouhodobým pozorováním konkrét-
ních stanovišť

• Základem úspěchu je diverzita (druhová, stanovištní, v péči) -> větší odolnost vůči 
suchu, chorobám, náhlým událostem, estetičtější, ekologičtější, ekonomičtější atd. 

•Je-li cílem podpořit dvouděložné květiny, je třeba načasovat seč na dřívější termín, 
kdy metají trávy. Trávy se tím oslabí a dvouděložné rostliny později v létě remontují. 

• Pokud chceme bohaté společenstvo, musíme u toho přemýšlet a operativně jed-
nat – dle aktuálního stavu vegetace, předpovědí počasí. Mírné odchylky v údržbě 
podporují diverzitu.

• Neexistuje universální řešení a přístup. Vždy je třeba aktuální termín i počet sečí 
přizpůsobit průběhu počasí daného roku. Takže i když by se louka měla kosit 1x 
ročně, může se stát, že v deštivém roce bude nutné posekat plochu 3x atd. Otázka, 
kdy, kolikrát sekat je vždy rozhodnutím osoby, která za dané plochy zodpovědnost 
a je v oboru dostatečně vzdělána. Toto je pomocný manuál/návod, konkrétní sled 
operací, jejich četnost a načasování je rozhodnutí správce ploch a zcela závisí na 
průběhu počasí konkrétního roku. 

70 MM

100 MM

60 MM

30 MM NE!!!
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TRÁVNÍKY 
PRINCIPY / SYSTÉM
V následující tabulce jsou trávníky rozděleny pro potřeby systému zeleně do uvede-
ných kategorií z hlediska funkčnosti a péče. 

Tabulka 1: Funkční rozdělení travnatých ploch pro potřeby systému zeleně města.

TYP TRÁVNÍKU DEFINICE POUŽITÍ NÁROKY NA PÉČI TERMÍNY SEČÍ

Pobytový inten-
zivní 

Krátce střižený 
trávník s domi-
nancí travních 
druhů, další péče 
např. vertikutace, 
hnojení

Veřejné prostory 
celoměstského 
významu

Seč cca 5(7)x ročně, 
dle průběhu poča-
sí, odvoz biomasy, 
případně vertiku-
tace, hnojení

Pol. dubna, 2/2 
května, 2/2 června, 
½ srpna, 2/2 září

Pobytový exten-
zivní 

Krátce střižený 
trávník s význam-
ným podílem 
dvouděložných 
rostlin

Veřejné prostory, 
parky, obytné 
soubory

Seč 3-5x ročně, dle 
průběhu počasí, 
odvoz biomasy

Pol. dubna, 2/2 
května, 2/2 června, 
½ srpna, 2/2 září

Pohledový květ-
natý

(seč 1-2x, seč 3x, 
seč 3-5x)

Luční porost 
s významným 
zastoupením dvou-
děložných rostlin, 
kladen důraz na es-
tetickou hodnotu 
(možná přítomnost 
i okrasných 
zahradních druhů), 
selektivní pletí

Pohledové plochy v 
intravilánu města

Varianta a: Kosení 
1-2x ročně, odvoz 
biomasy, častější 
kosení provozních 
ploch (3-5x ročně), 
mozaiková seč, 
selektivní pletí ne-
žádoucích druhů, 
selektivní podpora 
cílových druhů 
(dosev, obsekání)

Pol. června, pol. 
září

Varianta b: Kosení 
3x ročně, častější 
kosení provozních 
ploch (3-5x ročně), 
mozaiková seč

Začátek června, 
pol. července, pol. 
září

Varianta c: Kosení 
5x ročně, odvoz 
biomasy, mozaiko-
vá seč

Pol. dubna, druhá 
pol. května, druhá 
pol. černa, na za-
čátku srpna, druhá 
pol. září 

Luční / louka Extenzivní porost 
se zastoupením 
dvouděložných 
rostlin, složen z 
domácích druhů

Okrajové exten-
zivní části města, 
přechod do krajiny

Kosení 1-2 (3)x roč-
ně, odvoz biomasy, 
častější kosení 
provozních ploch, 
mozaiková seč

Pol. června, pol. 
září

Doprovodný Extenzivní se 
zastoupením dvou-
děložných rostlin, 
režim odpovídá 
funkční požadav-
kům např. častější 
seč v rozhledových 
trojúhelnících

Doprovod komu-
nikací, technické 
infrastruktury

Seč 2-3x ročně, dle 
průběhu počasí, 
odvoz bioma-
sy, vysekávání 
specifických míst 
(rozhledové troj-
úhelníky)

Začátek června, 
pol. září
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LOUKY / KOSENÍ 2 X ROČNĚ,
DLE SPECIFIKACE POPŘ. 1-3 X / KOSENÍ PROVOZ / MOZAIKA
KOSENÍ PROVOZNÍCH PLOCH

TRÁVNÍKY / LOUKY

TRÁVNÍKY BYDLENÍ 5 X ROČNĚ

VODNÍ PLOCHY

DOPROVOD KOMUNIKACÍ - KVĚTNATÝ TRÁVNÍK
KOSENÍ 2-3 X ROČNĚ

VEŘEJNÉ PROSTORY / KOSENÍ 2-5 X ROČNĚ
DLE FUNKCE A TYPU POROSTU

I. třída - urbanisticky významné
plochy, důraz na estetiku a čistotu

II. třída -  čisté, přiměřeně udržované
 město

III. třída - krajinná část / městská
džungle / provoz a provozní
bezpečnost

INTENZITNÍ TŘÍDY

LOUKY KRAJINÁŘSKÁ ČÁST / KOSENÍ 2 X ROČNĚ,
DLE SPECIFIKACE POPŘ. 1-3 X / KOSENÍ PROVOZ / MOZAIKA
KOSENÍ PROŠLAPŮ

luční / louka 

luční / louka - krajinářská část 

doprovodný trávník

veřejný prostor / pobytový intenzivní / pohledový květnatý 

zeleň bydlení / pobytový intenzivní  / pobytový extenzivní / pohledový květnatý

vodní plochy

TRÁVNÍKY PRINCI-
PY / SYSTÉM
• POBYTOVÝ INTENZIVNÍ

• POBYTOVÝ EXTENZIVNÍ

• POHLEDOVÝ KVĚTNATÝ 

• LUČNÍ / LOUKA

• DOPROVODNÝ TRÁVNÍK
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JAK SEKAT? 
• Čím je stanoviště bohatší na živiny a vlhčí, tím je třeba sekat častěji. Na suchu, 
chudé půdě stačí 1x ročně. V posledních suchých letech se dělají dvě seče ročně 
(mohou být i tři anebo se na podzim plochy přepásají)

• Posečenou hmotu je potřeba posbírat a odvést (buď hned po seči anebo po usu-
šení jako seno, ale nikdy nesmí ležet dlouho, vyplavují se zpět živiny do půdy, může 
dojít k poškození senem přikrytých rostlin)

• V degradovaných porostech, kde převažují problematické dominanty je třeba 
plochy pokosit v době, kdy jim to nejvíce ublíží (těsně před květem, v době metání 
trav atp.), pozor! semena často dozrávají i na již pokosených rostlinách např. hvězdni-
covité (pcháče, bodláky atp.)

• První seč probíhá zpravidla okolo polovina června (v době, kdy metají trávy nebo 
kvetou kopretiny)

• Pro podporu motýlů a dalšího hmyzu je vhodné ponechat některé plochy nepose-
čené v režimu tzv. mozaikové seče (viz následující kapitola)

• Nejvhodnější nářadí pro sečení lučního trávníku: kosa > lištová sekačka > bubnová 
sekačka > křovinořez. Pro krátce střižené trávníky (pobytový intenzivní, extenzivní) 
jakákoli sekačka, která splní následující podmínky. Důležité jsou správně nabrouše-
né nože a nastavení výšky pojezdu! Běžně existují sekačky s nastavitelnou výškou 
seče mezi 4-8 cm i sekačky s výškou seče 13-15 cm. Výška seče by měla odpovídat 
porostu. V případě krátkých trávníků v režimu pobytový intenzivní, extenzivní 
trávník je důležité odstranit max. 2/3 výšky porostu.  U lučních a květnatých ploch 
to samozřejmě není možné, proto je třeba kosit ve správném termínu (určuje se dle 
stavu vegetace – dominant). Porost by neměl být „přestárlý“ (odkvetlý). Jiná situace 
nastává, pokud se uplatňuje mozaiková seč.

• Výška seče mezi 60-100 mm (pobytové plochy 60 mm, louky 100 mm) 

•Při sečení ručním křovinořezem, je udržování správné výšky sečení zcela zásadní, 
občasné zajetí struny až do půdy výrazně degraduje trávo-bylinné porosty.
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MOZAIKOVÁ SEČ 

plochy cca 4x4 m

2-
 4

 m
2-

 4
 m

kosit 1x

kosit 1x
kosit 1x

kosit 2x

kosit 2x 

kosit 2x 

kosit 1x 

kosit 1x 

nekosit / 

až na jaře

nekosit 
/ až na 
jaře

nekosit 
/ až na 
jaře

kosit 3-5x
cesta

Jedná se o speciální režim kosení ploch, který podporuje biodiverzitu, především 
umožňuje vývoj hmyzu včetně motýlů, poskytuje potravu ptactvu a umožňuje 
vysemenění rostlin. Tento princip doporučujeme provádět na všech větších plo-
chách, především v parcích, rozsáhlejších plochách sídlišť atd. Základní myšlenkou 
je to, aby na pokosené ploše vždy zůstala nějaká část (ideálně několik částí), které 
nebudou posekány, tak aby bylo vždy dost potravy pro hmyz. 

Princip: 

Ponechávat především plochy s kvetoucími dvouděložnými rostlinami (kopretiny, 
jetel, chrpa). 

Nevhodné plochy pro tento režim jsou ruderalizované plochy a plochy s výskytem 
plevelných a invazních druhů. V případě menších ploch s problematickými druhy, je 
třeba tyto plochy při každé seči selektivně pokosit. 

V režimu sečení 2x ročně se při první seči poseče cca 1/3 plochy, při druhé seči se 
poseče další 1/3 plochy a poslední třetina zůstane přes zimu nepokosena. Ideální je 
vytvořit mozaiku posekaných a neposekaných ploch, nikoli posekat vždy 1/3 plochy 
vcelku. V případě, že bude lokalita kosena pouze 1x ročně, pak ponechat nepoko-
senou 1/3 až 2/3 dle stavu a složení porostu (více dvouděložných – ponechat větší 
plochu, převaha travin – posekat větší plochu). 

V následujícím roce je třeba kosené a nekosené plochy prohodit. To, co bylo pone-
cháno přes zimu, se v následujícím roce poseče při první seči. 

V režimu sečení plochy 5x ročně, je třeba zvážit funkčnost a pobytovost ploch. 
Ideální stav je při každé seči pokosit 1/5 plochy v několika menších plochách. Je, ale 
možné použít i režim mozaikové seče použitý pro seč 2x ročně. 

Nejmenší přípustná varianta, je nechat cca 1/3 plochy nepokosenou přes zimu až do 
následujícího roku. 

Dílčí nepokosené plochy mohou mít různou podobu (organické ostrůvky, čtverce, 
pásy atd.) a měly by mít nejmenší velikost cca 4x4 m nebo pásy o šířce 4 (2) m. 
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NEJČASTĚJŠÍ 
TECHNOLOGICKÉ 
CHYBY
- extrémně nízké kosení tzv. „na hlínu“ (odstranění víc jak 1/3 čepele listu, s poškozo-
váním růstového vrcholu u pobytových trávníků) – tj. méně než 60 mm!!!

- kosení v tropických dnech (denní teplota nad 25 °C), zejména v blízkosti fasád a 
zpevněných ploch, kde teplota je obecně ještě vyšší

- kosení během dlouhotrvajícího sucha (trávník v dormanci)

- neargumentované sekání dle lidských požadavků, ne dle potřeb trávníku

- použití nekvalitních sekaček s tupými noži

- vynechání případného pletí

- ponechání posečené travní hmoty na místě – nutný odvoz

- vynechání dosevu na degradovaných plochách

- velmi zaplevelené plochy jednoletými plevely – nové založení nebo postupný 
převod

STANDARDY A ČSN 
V rámci péče o trávníky a jejich obnovu bude postupováno dle vybraných standar-
dů a příslušných ČSN.

Standardy AOPK

02 007 Krajinné trávníky

02 001 Obnova travních společenstev s využitím regionálních směsí

02 003 Pastva

02 004 Kosení

02 007 Likvidace vybraných invazních druhů rostlin (vč. následné péče o lokality)

ČSN

83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání

46 4901   Osivo a sadba. Sadba okrasných dřevin 
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TRÁVNÍKY / PRINCI-
PY / VHODNÉ FOR-
MY
• POBYTOVÝ INTENZIVNÍ

• POBYTOVÝ EXTENZIVNÍ

• POHLEDOVÝ KVĚTNATÝ 

• LUČNÍ/LOUKA

• DOPROVODNÝ TRÁVNÍK

POHLEDOVÝ KVĚTNATÝ TRÁVNÍK/LOUKA 
SEČENÁ 1-2 X ROČNĚ

Doporučuje se kosit v červnu, případnou druhou seč provést v září. 

Seč se provádí na výšku minimálně 70 mm, ideálně 100 - 150 mm. V rámci louky 
mohou být častěji koseny provozní, pobytové a herní plochy, pásy podél chodníku, 
pěšiny nebo plochy kolem mobiliáře (dle intenzitní třídy plochy cca 3 – 5 x) na výšku 
60 – 70 mm. 

Je možné uplatnit princip mozaikové seče - nechat část plochy přes zimu nepokose-
nou. Na větších plochách doporučujeme uplatnit princip mozaikové seče.  Při kosení 
dávat pozor na ukrytou zvěř.

Nejvhodnější nářadí: bubnová + lištová sekačka, křovinořez, kosa. Důraz na nabrou-
šené nože a správné nastavení výšky pojezdu (70 – 100 mm). Travní hmota bude 
odstraněna, v případě zajímavého společenstva použita na senování na jiné lokalitě.

Během roku se v případě nutnosti provádí mechanicky bodové odstranění 
vybraných plevelů (např. Rumex, Tanacetum vulgare, případně i dřeviny Rubus sp., 
Sambucus nigra), přípustná je i bodová aplikace herbicid bez glyfosátu.
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POHLEDOVÝ KVĚTNATÝ TRÁVNÍK SEČENÝ 3 X 
ROČNĚ 

Doporučuje se kosit na začátku června, ideálně po odkvětu kopretin“. Druhá seč 
proběhne v polovině července. V případě velkého sucha a vysokých teplot je mož-
no druhou seč vynechat. Třetí seč pak proběhne na podzim v září. Seče přizpůsobit 
počasí (nekosit nad 25 °C a během trvajícího sucha – dle předpovědi). 

Seč se provádí na výšku minimálně 70 mm, ideálně 100 - 150 mm V rámci louky 
mohou být častěji koseny provozní, pobytové a herní plochy, pásy podél chodníku, 
pěšiny nebo plochy kolem mobiliáře (dle intenzitní třídy plochy cca 5x) na výšku 
60 – 70 mm. 

V případě konání akcí na určitých plochách koseno dle potřeby. Na větších plochách 
doporučujeme uplatnit princip mozaikové seče.  Při kosení dávat pozor na ukrytou 
zvěř, v prvním termínu seče pak na hnízdící ptáky a mláďata!

Nejvhodnější nářadí: bubnová + lištová sekačka, křovinořez, kosa. Důraz na nabrou-
šené nože!

Travní hmota bude odstraněna, v případě zajímavého společenstva lze použít seno-
vání pro import semen na jinou lokalitu.

Během roku se v případě nutnosti provádí mechanicky bodové odstranění 
vybraných plevelů (např. Rumex, Tanacetum vulgare, případně i dřeviny Rubus sp., 
Sambucus nigra), přípustná je i bodová aplikace herbicid bez glyfosátu.

POHLEDOVÝ KVĚTNATÝ TRÁVNÍK SEČENÝ 3-5 X 
ROČNĚ 

První seč doporučujeme v polovině dubna, druhou v druhé polovině května, třetí 
v druhé polovině června, čtvrtou na začátku srpna a pátou v druhé polovině září. 
Konkrétní počet sečí vždy závisí na výšce porostu, která je odvislá od množství 
srážek a teplot. V případě vysokých teplot a nenarostlého porostu doporučujeme 
danou seč vynechat. Seče přizpůsobit počasí (nekosit nad 25 °C a během trvajícího 
sucha – dle předpovědi). 

Seč se provádí na výšku minimálně 60 mm. Na větších plochách doporučujeme 
uplatnit princip mozaikové seče.   Při kosení dávat pozor na ukrytou zvěř, v prvním 
termínu seče pak na hnízdící ptáky a mláďata!

Nejvhodnější nářadí: jakákoli sekačka s nabroušenými noži a dostatečně vysokou 
výškou pojezdu. 

Travní hmota bude odstraněna.

POHLEDOVÝ KVĚTNATÝ TRÁVNÍK/LOUKA SEČENÁ 1-2 X ROČNĚ

DOPROVODNÝ KVETOUCÍ TRÁVNÍK SEČENÝ 2 X ROČNĚ

POHLEDOVÝ KVĚTNATÝ TRÁVNÍK SEČENÝ 3 X ROČNĚ 

POHLEDOVÝ KVĚTNATÝ TRÁVNÍK SEČENÝ 3-5 X ROČNĚ 

POBYTOVÝ EXTENZIVNÍ KVETOUCÍ TRÁVNÍK SEČENÝ 3-5 X ROČNĚ
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DOPROVODNÝ KVETOUCÍ TRÁVNÍK SEČENÝ 2 X 
ROČNĚ 

Doporučuje se kosit koncem dubna / na začátku května (po pampeliškách) a v září 
(dle počasí lze vložit další seč do první poloviny června). Přizpůsobit dobu kosení 
počasí (nekosit nad 25 °C a během trvajícího sucha – dle předpovědi). 

Seč se provádí na výšku 70 - 100 mm. Na místech, kde je vyžadován nižší vzrůst, 
kosit častěji (5x ročně). 

Nejvhodnější nářadí: bubnová + lištová sekačka, popř. jiná vhodná sekačka. Důraz 
na nabroušené nože! 

Travní hmota bude odstraněna. 

POBYTOVÝ EXTENZIVNÍ KVETOUCÍ TRÁVNÍK 
SEČENÝ 3-5 X ROČNĚ 

Doporučuje se kosit v dubnu až květnu (po pampeliškách), v druhé polovině června 
a v září. V případě pěti sečí – duben, květen, polovina června, první polovina srpna a 
druhá polovina září. Doba kosení se přizpůsobuje počasí (nekosit nad 25 °C a během 
trvajícího sucha – dle předpovědi).

V případě sucha, kdy trávník neroste a začíná zasychat (dormance), se trávník 
neseče až do doby, kdy se opět zazelená a povyroste, dle průběhu počasí např. 3 – 4 
týdny nebo déle.

Seč se provádí na výšku 60 - 70 mm. V případě konání akcí na určitých plochách 
koseno dle potřeby. 

Nejvhodnější nářadí: běžná mechanizace - důraz na nabroušené nože!

Travní hmota bude odstraněna. V případě potřeby lze provést revitalizaci plochy 
(orba – dosévání – zavalení).

POBYTOVÝ INTENZIVNÍ PARKOVÝ TRÁVNÍK 
SEČENÝ 5 X ROČNĚ

Doporučuje se kosit v dubnu (po pampeliškách), květnu, v polovině června, v první 
polovině srpna a v druhé polovině září. Seč se provádí na výšku minimálně 60 mm.

Termín kosení se přizpůsobuje na počasí (nekosit nad 25 °C a během trvajícího 
sucha – dle předpovědi). V případě vlhkého a mírně teplého léta lze sekat i častěji. V 
případě sucha, kdy trávník neroste a začíná zasychat (dormance), se trávník neseče 
až do doby, kdy se opět zazelená a povyroste, dle průběhu počasí např. 3 – 4 týdny 
nebo déle. Na reprezentativních plochách dle potřeby vertikutace (cca 1x ročně) a 
hnojení trávníku. 

Seč se provádí na výšku 60 - 70 mm. V případě konání akcí na určitých plochách 
koseno dle potřeby. 

Nejvhodnější nářadí: běžná mechanizace - důraz na nabroušené nože!

Travní hmota bude odstraněna. V případě potřeby lze provést revitalizaci plochy 
(orba – dosévání – zavalení).

- Hnojení a vertikutace
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TRÁVNÍKY / PRINCI-
PY / SHRNUTÍ

POHLEDOVÝ KVĚTNATÝ TRÁVNÍK/LOUKA SEČENÁ 
1-2 X ROČNĚ:
- seč: 1-2 x (polovina června, září, mozaiková seč)
- nekosit nad 25 °C a během trvajícího sucha
- výška    70 – 100 - 150 mm 
 60 – 70 mm pobytové a herní plochy, pásy 
podél chodníků (kde je to provozně nutné), pěšiny
- nářadí: bubnová + lištová sekačka, křovinořez, kosa
- odstranění travní hmoty
+ mechanicky bodové odstranění některých plevelů a 
dřevin, na řeznou ránu aplikovat herbicid bez glyfosátu 

 
POHLEDOVÝ KVĚTNATÝ TRÁVNÍK SEČENÝ 3 X 
ROČNĚ:
- seč: 3x (začátek června, polovina července a polovina 
září, mozaiková seč)
- nekosit nad 25 °C a během trvajícího sucha
- výška    70 – 100 - 150 mm pohledové plochy a   
 podrosty
 60 – 70 mm pobytové a herní plochy, pásy 
podél chodníků (kde je to provozně nutné), pěšiny
- nářadí: bubnová + lištová sekačka, kosa, křovinořez
- odstranění travní hmoty
+ mechanicky bodové odstranění některých plevelů a 
dřevin, na řeznou ránu aplikovat herbicid bez glyfosátu

POHLEDOVÝ KVĚTNATÝ TRÁVNÍK SEČENÝ 3-5 X 
ROČNĚ:
- seč: 3-5x (duben, květen, druhá polovina června, 
začátek srpna a druhá polovina září, mozaiková seč)
- nekosit nad 25 °C a během trvajícího sucha
- výška    70 – 100 - 150 mm pohledové plochy a   
 podrosty
 60 – 70 mm pobytové a herní plochy, pásy 
podél chodníků (kde je to provozně nutné), pěšiny
- nářadí: běžná mechanizace
- odstranění travní hmoty

DOPROVODNÝ KVETOUCÍ TRÁVNÍK SEČENÝ 2 X 
ROČNĚ:
- seč: 2x (začátek června, polovina září, mozaiková seč)
- nekosit nad 25 °C a během trvajícího sucha
- výška    70 – 100 - 150 mm pohledové plochy a   
 podrosty
 60 – 70 mm pobytové a herní plochy, pásy 
podél chodníků (kde je to provozně nutné), pěšiny
- nářadí: bubnová + lištová sekačka, kosa, křovinořez
- odstranění travní hmoty
+ mechanicky bodové odstranění některých plevelů a 
dřevin, na řeznou ránu aplikovat herbicid bez glyfosátu

POBYTOVÝ EXTENZIVNÍ KVETOUCÍ TRÁVNÍK SEČENÝ 
3-5 X ROČNĚ: 
- seč: 3-5x (duben, květen, druhá polovina června, 
začátek srpna a druhá polovina září, mozaiková seč)
- nekosit nad 25 °C a během trvajícího sucha
- výška   60 – 70 mm, pobytové a herní plochy, 
pásy podél chodníků, pěšiny v případě nutnosti sekat 
častěji
- nářadí: běžná mechanizace
- odstranění travní hmoty

POBYTOVÝ INTENZIVNÍ PARKOVÝ TRÁVNÍK SEČENÝ 
5 X ROČNĚ:
- seč: 5x (duben, květen, polovina června, první 
polovina srpna, druhá polovina září, mozaiková seč)
- nekosit nad 25 °C a během trvajícího sucha
- výška   60 – 70 mm 
- nářadí: běžná mechanizace
- odstranění travní hmoty
- Hnojení a vertikutace
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ZAJÍMAVÁ A POD-
POROVANÁ SPO-
LEČENSTVA
• plochy s vysokým zastoupením kvetoucích druhů
• suchomilná společenstva rozvíjející se na degradovaných trávnících
• polopřirozené travní porosty
• doprovody komunikací s vysokým procentem kvetoucích - efekt letničkového záhonu
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NEKOSIT / OBNOVIT
CHARAKTER JIŽ DEGRADOVANÝCH PLOCH VHODNÝ K OBNOVĚ 

Vlivem nedodržování technologických postupů došlo ve městě k degradaci celé řady ploch. Pro jejich stabilizaci 
a alespoň omezenou funkčnost je nutné přísně dodržovat technologické postupy. Tyto plochy mají vzhledem ke 
svému poškození omezený režim kosení v době sucha. 

• extrémně suchá stanoviště pod stromy

• svahy náchylné k erozi (!)

• plochy podél komunikací, zvl. degradované, porosty přispívají ke zlepšení malého cyklu vody a záchytu 
škodlivých TZL
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TRÁVNÍKY / PLEVELE 
NUTNO KOSIT PŘED 
VYSEMENĚNÍM

TŘTINA

KOPŘIVA

PCHÁČ

RUDERÁL

TURANKAŠŤOVÍK
Pokosenou biomasu plevelů ihned odvést, některé druhy mají schopnost dozrávat 
a vysemenit se! Tím by došlo k opětovnému nežádoucímu zaplevelení.
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ČASTĚJŠÍ KOSENÍ / 
POBYT
CHARAKTER PLOCH VHODNÝCH K ČASTĚJŠÍMU KOSENÍ
• pobytové plochy zvl. parkové
• plochy kolem hřišť a lavic, mobiliáře
• neutrální plochy trávníků bez většího zastoupení kvetoucích druhů
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POHLEDOVÉ PLOCHY NEKOSENO

POBYTOVÉ / HERNÍ  KOSENO

KOSIT / NEKOSIT...
PRINCIPY A KOMBINACE KOSENÝCH A NEKOSENÝCH PLOCH NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH

LEMY PODÉL KOMUNIKACE 1-2 SEKAČKY
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ZKRATKY / PROŠLAPY

KOSENO

1 - 2 SEKAČKY

ZKRATKY / PROŠLAPY

KOSENO 1 - 2 SEKAČKY
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KOSIT POBYTOVÉ PLOCHY VE STÍNU POD STROMY

ORGANICKÉ TVARY / KOPÍROVAT STÍN

NEKOSIT 

„BOXY“ ZAJÍMAVÝCH SPOLEČENSTVEV

MODUL 3*3 / 5*5 M - POPŘ. DLE MÍSTA



4544

NOVĚ ZALOŽIT

DEGRADOVANÉ / OTEVŘENÉ PŮDY BEZ 
VEGETAČNÍ VRSTVY

PLOCHY S DOMINANCÍ JEDNOLETÝCH 
PLEVELŮ, BEZ SOUVISLÉHO PŮDNÍHO KRYTU

MONOKULTURNÍ TRÁVNÍKY S VÝZNAMNÝM 
VÝSKYTEM PROBLEMATICKÝCH VYTRVALÝCH 
PLEVELŮ (PCHÁČ OSET, PÝR PLAZIVÝ, TŘTINA 
KŘOVIŠTNÍ)
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ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK
Jedná se o trávník, který je přizpůsoben vyšší zátěži (pěší, pojezd, parkování 
automobilů). Nosnou a vegetační vrstvu tvoří kombinace různých frakcí štěrku, které 
jsou utuženy, tak aby odolávaly pojezdu. Do horní vrstvy je přimíchán substrát s 
vhodnou směsí osiva. Četnost sečí záleží na intenzitě využití plochy a klimatu. 

- seč: 3x (duben, červen, září)

- nekosit nad 25 °C a během trvajícího sucha

- výška 70 - 100 mm

- nářadí: běžná mechanizace

- odstranění travní hmoty



SAAR 
SYSTÉM 
ZELENĚ 

ČÁST 06A
TRÁVNÍKY 
LOKALITY



1. HORNÍ RYBNÍK

2.	 PŘED	CHKO

3.	 HŘBITOV

4.	 PARK	U	IVANA

5. PARK FARSKÁ HUMNA

6.	 LIBUŠÍN	PARK

7.	 LOUKY	MĚÚ	

8.	 POLIKLINIKA

9.	 KULTURÁK

10.	 RING	PARK

11.	 U	KNIHOVNY

12.	 NEUMANNOVA

13.	 U	SKATE	PARKU	

14.	 DOLNÍ	HŘBITOV	

15.	 ZELENÁ	HORA	

16.	 MODRÉ	HŘIŠTĚ

17.	 KLAFAR	ÚVOZ

18.	 LIBUŠÍN	SÍDLIŠTĚ

19.	 SVAHY	REVOLUČNÍ

20.	 SVAHY	STALINGRADU

21.	 KOVÁŘOVA	-	KOMENSKÉHO	

22.	 PURKYŇOVA

23.	 KLAFAR	-	SÁZAVSKÁ

24.	 PALACHOVA	

25.	 JIHLAVSKÁ	

26.	 GÖTTLERŮV	RYBNÍK	

27.	 ŽĎAS	

28.	 BRATŘÍ	ČAPKŮ

29.	 BRNĚNSKÁ

30.	 NÁDRAŽNÍ

31.	 PILÁK	–	LOUKA	U	LÍPY

LOUKY LOKALITY

1. HORNÍ RYBNÍK

24. PALACHOVA 
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31. PILÁK – LOUKA U LÍPY

15. ZELENÁ HORA 
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9. KULTURÁK
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1. HORNÍ 
RYBNÍK
Odůvodnění: nulové využití plochy, návaznost 
na biotop rybníka, společenstvo středních až 
sušších poloh, vysoké procento kvetoucích 
dvouděložných rostlin, vzhledem k velikosti 
doporučená plocha pro mozaikovou seč.

Princip: přirozená plocha „zarůstající do krajiny“

Počet sečí / technologie: 

• louka - 2 seče, výška 70  - 100 mm, mozaiková 
seč

• častěji kosit pásy podél chodníků a prošlapy 
(dle potřeby 3-5x ročně)

• důraz na kontrast ploch



2.	PŘED	
CHKO
Odůvodnění: pohledová plocha, návaznost na 
strategii ochrany krajiny – PR pro CHKO, zajíma-
vý příklad zplaňujícího standardního trávníku, 
pronikání bobovitých rostlin – pro městské 
trávníky důležitá jejich resistence vůči suchu. 
Postupná přeměna v bohatší společenstvo, část 
plochy jako matečnicová plocha pro regionální 
směs.

Princip: PR celé akce, zvýšený důraz na pone-
chání a kosení “na cit”!! 

Počet sečí / technologie: 

• louka  - 2 seče, výška 70  - 100 mm, mozaiková 
seč

• častěji kosit pásy podél chodníků a prošlapy 
(dle potřeby 3-5x ročně)

• Prostor pro experimenty – dosevy dvoudě-
ložných rostlin, ekologická obnova pomocí 
poloparazitických rostlin



3.	HŘBITOV
Odůvodnění: pohledová plocha, doprovod komunika-
ce, měřítko města a prostoru, simulace letničkového 
záhonu, návaznost na krajinu, postupná revitalizace 
– obohacení.

Princip: přirozená plocha „zarůstající do krajiny“

Počet sečí / technologie: 

• pohledový květnatý trávník  - 2 seče, výška 70  - 100 
mm, mozaiková seč

• častěji kosit pásy podél chodníků, prošlapy, rozhle-
dové trojúhelníky a provozní plochy (dle potřeby 3-5x 
ročně)



4.	PARK	U	IVANA
Odůvodnění: Pilotní prostor projektu změny managementu travnatých ploch. Tři 
plochy luk založených jako kvetoucí louky. Zakomponování luk do kompozice parku 
– práce s pobytovými a pohledovými plochami, vzhledem k velikosti doporučená 
plocha pro mozaikovou seč.

Princip: PR celé akce, důraz na design a kontrasty ploch, pěstební zásahy

Počet sečí / technologie: 

• pohledový květnatý trávník - 2 seče, výška 70  - 100 mm, mozaiková seč

• častěji kosit pásy podél chodníků,  prošlapy, plochy kolem mobiliáře a pobytové 
plochy v centrální části (dle potřeby 3-5x ročně)

• selektivní odstranění pcháčů a šťovíků

• plošné odstranění větších porostů plevelů a nové založení těchto ploch

•  prostor pro experimenty – dosevy dvouděložných rostlin, ekologická obnova 
pomocí poloparazitických rostlin
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5. PARK FARSKÁ 
HUMNA
Odůvodnění: k nekosení jsou vybrány plochy nevyužívané, zajímavý příklad zplaňu-
jícího standardního trávníku – založeného relativně nedávno – rychlost pronikání 
dvouděložných a zvl. bobovitých rostlin – pro městské trávníky důležitá jejich 
resistence vůči suchu; pokusné plochy -  diverzita společenstev v jednom parku 
– suchomilná, vlhkomilná, nitrifikované plochy. Zásadní je pro kontext nastavení 
vysokého standardu pobytovosti spodní louky – odplevelování, nastavení vhod-
ného principu kosení ve vztahu k pořádání akcí. Vzhledem k velikosti doporučená 
plocha pro mozaikovou seč.

Princip: 

Pohledový květnatý trávník - lemy parku - extenzivní svahy, částečně břehový 
porost, kosení 2x ročně

častěji kosit pobytovou centrální část, průchody k vodě

pěstební zásahy – odstraňování plevelů – zvl. rudeální porosty na břehu řeky, ome-
zení nitrifikace odstraňováním pokosené travní hmoty, mozaikovou sečí a přizpůso-
bením technologie usměrnit vývoj společenstev. 

Počet sečí / technologie: 

• mozaiková seč, na vlhčí straně kosit 2x ročně, na sušší 1x ročně, výška 70-100 mm, 
odstranění plevelů 

• centrální pobytová část, podél chodníků – sečení 3-5x ročně, výška 60-70 mm

• pletí pobytových partií – šťovík, vratič a další vybrané plevele, ideálně mechanicky 
bodově, přípustný je i na řeznou ránu aplikovaný herbicid bez glyfosátu

• plocha pro případnou revitalizaci – obohacení společenstva „suchá stráňka“ a 
založení vlhkomilné louky

• senování z jiných lokalit



1514

6. PARK 
LIBUŠÍN
Odůvodnění: ke změně režimu kosení jsou vybrány 
plochy nevyužívané, zajímavý příklad zplaňujícího 
standardního trávníku. Pokusné plochy -  diverzita 
společenstev v jednom parku – suchomilná, vlhko-
milná, nitrifikované plochy. Zásadní je pro kontext 
nastavení vysokého standardu pobytovosti centrální 
louky.

Princip: lemy parku pohledový květnatý trávník, 
centrální část pobytová, citlivý přístup k podrosto-
vým partiím

Počet sečí / technologie:

• pohledový květnatý trávník - lemy parku - extenziv-
ní svahy, částečně břehový porost, kosení 2x ročně, 
výška 70  - 100 mm, mozaiková seč

• častěji kosit pobytovou centrální část, průchody 
k vodě, důraz na kontrast ploch, sečení 3-5x ročně, 
výška 70  - 100 mm



7.	 LOUKY	MĚU
NÁBŘEŽNÍ	

Odůvodnění: zajímavé plochy vlhkomilné až podrostové, s vysokým podílem kve-
toucích dvouděložných rostlin. Funkčně nevyužívané, navazující na biotop řeky

Princip: pohledové plochy, měřítko vegetace odpovídá měřítku prostoru, zajímavé 
struktury a barevnost 

Počet sečí / technologie

• pohledový květnatý trávník - 2 seče, výška 70  - 100 mm, mozaiková seč

• častěji kosit pásy podél chodníků,  prošlapy, plochy kolem mobiliáře a pobytové 
plochy v centrální části (dle potřeby 3-5x ročně)

• plocha pro případnou revitalizaci zvl. pod stromy

PROSTOR	PŘED	MĚÚ	

Odůvodnění: na malé ploše prolínání zajímavých ploch mezofilních, podrostových až 
zamokřených poloh a „hajních podrostů“, s vysokým podílem kvetoucích dvoudě-
ložných rostlin a mechů. Funkčně nevyužívané, metodická ukázková plocha.

Princip: pohledové plochy, měřítko vegetace odpovídá měřítku prostoru, zajímavé 
struktury a barevnost 

Počet sečí / technologie: 

• pohledový květnatý trávník - 2 seče, výška 70  - 100 mm, mozaiková seč

• častěji kosit pásy podél chodníků,  prošlapy, plochy kolem mobiliáře a zastávky (dle 
potřeby 3-5x ročně), výška 70 -100 mm, důraz na kontrast ploch

• selektivní odplevelení šťovíku (ideálně mechanicky bodově, lze použít i herbicid 
bez glyfosátu)
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LOUKA	U	MĚÚ	-	PAMÁTNÍK

Odůvodnění: nevyužívaná suchomilná plocha, společenstva se proměňují podle 
expozice svahu a konkurence s dřevinami, vysoký podíl kvetoucích dvouděložných 
rostlin, metodická ukázková plocha. Součástí drobné pohledové plochy navazující 
na parkoviště za úřadem.

Princip: pohledové plochy, měřítko vegetace odpovídá měřítku prostoru, zajímavé 
struktury a barevnost 

Počet sečí / technologie: 

• pohledový květnatý trávník - 2 seče, výška 70  - 100 mm, ve spodní partii seč 1x 
ročně, mozaiková seč

• častěji kosit pásy podél chodníků,  prošlapy (dle potřeby 3-5x ročně), výška 70 -100 
mm, důraz na kontrast ploch

• prostor pro experimenty – dosevy dvouděložných rostlin, ekologická obnova 
pomocí poloparazitických rostlin 
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8.	POLIKLINIKA
Odůvodnění: na malé ploše prolínání zajímavých ploch mezofilních až podrosto-
vých, s vysokým podílem kvetoucích dvouděložných rostlin. Funkčně nevyuží-
vané, pohledové, veřejný prostor, architektonicky velmi degradovaný. Zajímavá 
pohledovost a měřítko plochy. 

Princip: pohledové plochy, měřítko vegetace odpovídá měřítku prostoru, zajímavé 
struktury a barevnost, oživení místa 

  

Počet sečí / technologie: 

• pohledový květnatý trávník - 2 seče, výška 70  - 100 mm

• častěji kosit pásy podél chodníků,  prošlapy, pobytové plochy pod stromy a ko-
lem mobiliáře (dle potřeby 3-5x ročně), výška 70 -100 mm, důraz na kontrast ploch

• selektivní odplevelení problematických oplevelů (ideálně mechanicky bodově, 
lze použít i herbicid bez glyfosátu)

• revitalizace trávníků před poliklinikou
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9.	KULTURÁK		
Odůvodnění: květnaté trávníky, funkčně nevyužívané, ve-
řejný prostor, reprezentativní, pohledové  - měřítko plochy 

Princip: pohledové plochy, měřítko vegetace odpovídá 
měřítku prostoru, zajímavé struktury a barevnost, oživení 
místa, velké plochy mozaika, různé přístupy – hra „povrchů“ 
trávníku

  Počet sečí / technologie: 

• pohledový květnatý trávník – 3-5 sečí, výška 70  - 100 mm

• častěji kosit pásy podél chodníků a kolem mobiliáře (dle 
potřeby 3-5x ročně), výška 70 -100 mm, důraz na kontrast 
ploch

• revitalizace, obohacení trávníku o dvouděložné rostliny
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10.	RING	
PARK
zplaňujícího standardního trávníku. Pokusné plochy 
-  diverzita společenstev v jednom parku – suchomilná, 
vlhkomilná, nitrifikované plochy. Zásadní je pro kontext 
nastavení vysokého standardu pobytovosti centrálních 
ploch.

Princip: lemy parku pohledový květnatý trávník, centrální 
část pobytová, citlivý přístup k podrostovým partiím

Počet sečí / technologie: 

• pohledový květnatý trávník (lemy parku, pod stromy) - 2 
seče, výška 70  - 100 mm

• častěji kosit pásy podél chodníků,  prošlapy, pobytová 
centrální část a kolem mobiliáře (dle potřeby 3-5x ročně), 
výška 70 -100 mm, důraz na kontrast ploch
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11. U 
KNIHOVNY	
Odůvodnění: nevyužívaná pohledová plocha, doprovod 
komunikace a návaznost na veřejnou budovu, specifická 
charakteristika v rámci urbanismu města. Specifické 
stanoviště – sucho, teplo, vzhledem k průběhu počasí a 
principu kosení v minulosti nastoupen proces degradace. 
Standardní trávník se vyvíjí na suchomilné trávo-bylinné 
společenstvo. Práce s termíny kosení a výškou seče – 
ověřování principů. 

Princip: pohledové plochy, měřítko vegetace odpovídá 
měřítku prostoru, zajímavé struktury a barevnost, oživení 
místa 

Počet sečí / technologie: 

• pohledový květnatý trávník (lemy parku, pod stromy) – 
1-2 seče, výška 70  - 100 mm

• častěji kosit pásy podél chodníků (dle potřeby 3-5x 
ročně), výška 70 -100 mm, důraz na kontrast ploch
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12.	NEUMANNOVA	
Odůvodnění: urbanisticky podstatná plocha v epicentru města, využití sporadické, 
designem kosení podtržení funkčnosti území (hry, průchody, piknik), mezofilní až su-
chomilná společenstva poměrně vysokým zastoupením kvetoucích dvouděložných 
rostlin, plochy podrostových společenstev pod stromy, prolínání ploch, uplatnění 
designu kosení. Vzhledem k velikosti doporučená plocha pro mozaikovou seč.

Princip: pohledové plochy, měřítko vegetace odpovídá měřítku prostoru, zajímavé 
struktury a barevnost, oživení místa, vytvoření funkčních a pohledových ploch. 
Komplikovaná provozně / pohledová plocha - několik principů kosení.

Květnatý trávník (kosení 2x ročně): pohledové plocha  - otevřená louka – pouze místa 
pro hry a průchody 

Provozní plochy: podrostová plocha pod stromy – možnost pobytu – princip organic-
kého tvaru 

Plochy herní – okolo hřiště, otevřená plocha herní, průchody – zkratky, lemy kolem 
komunikací 

Počet sečí / technologie: 

• Pohledový květnatý trávník (lemy parku, pod stromy) - 2 seče, výška 70  - 100 mm

• častěji kosit pásy podél chodníků,  prošlapy, herní plochy, plochy kolem hřiště a 
kolem mobiliáře (dle potřeby 3-5x ročně), výška 70 -100 mm, důraz na kontrast ploch

• selektivní odstranění/kosení zaplevelených ploch (u Lidlu). 
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13.	U	SKATE	PARKU
Odůvodnění: v rámci urbanismu plocha lehce na periferii, přesto funkčně zajímavá. 
Nedokončený sportovní areál s sebou nese specifické limity – funkční, prostorové, 
uživatelský (ne)komfort. Cílem je designem kosení podtržení funkčnosti území (hry, 
průchody, piknik), mezofilní až suchomilná společenstva se středním zastoupením 
kvetoucích dvouděložných rostlin, degradovaná společenstva svahů (výška pokosu, 
technologie založení). Vybrané nekosené plochy mají za cíl snížit půdní erozi v území a 
navázat na biokoridor řeky.  Vzhledem k velikosti doporučená plocha pro mozaikovou 
seč.

Princip:  Komplikovaná provozně / pohledová plocha, nastavení funkčních kosených 
pobytových, mozaiková seč.

Počet sečí / technologie: 

• pohledový květnatý trávník - 2 seče (květen – před poutí), výška 70  - 100 mm, 
mozaiková seč

• častěji kosit pásy podél chodníků,  prošlapy, herní plochy (dle potřeby 3-5x ročně), 
výška 70 -100 mm, důraz na kontrast ploch

• odplevelovací seč

• v případě akcí, kosit dle potřeby (ne při teplotě nad 25 ⁰C, výška 70 – 100 mm)
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SOUKROMÉ

14.	DOLNÍ	HŘBITOV
Odůvodnění: velmi cenná lokalita vzhledem k historii místa, důležité místo z hlediska 
turistického a rekreačního potenciálu. Problematické majetkové vztahy – využití pro 
princip částečného a postupného kosení plochy. Cílem je designem kosení podtržení 
funkčnosti území (hry, průchody, piknik), mezofilní až suchomilná společenstva s 
vysokým zastoupením kvetoucích dvouděložných rostlin. Degradované a neuklizené 
plocha pod stromy. Vzhledem k velikosti doporučená plocha pro mozaikovou seč.

Princip: Komplikovaná provozně / pohledová plocha / majetkové vztahy. Sečí vytvořit 
pobytově / pohledový prostor.

nekoseno: pohledová plocha  - otevřená louka, vnitřní část hřbitova,  

koseno: pobytová a provozní plocha okolo hřbitova, pod stromy – možnost pobytu 

průchody – zkratky

lemy kolem komunikací – koseno

Počet sečí / technologie: 

• pohledový květnatý trávník (otevřená louka, vnitřní část hřbitova) - 2 seče, výška 70  
- 100 mm, mozaiková seč

• častěji kosit pásy podél chodníků,  prošlapy, pobytové plochy , provozní plochy 
kolem hřbitova a pod stromy (dle potřeby 3-5x ročně), výška 70 -100 mm, důraz na 
kontrast ploch

• odplevelovací seč nebo selektivní odplevelení problematických plevelů (pcháč, 
třtina), ideálně mechanicky bodově, lze použít i herbicid bez glyfosátu

• část, kde byla skládka – mnoho živin, kosit 3x ročně + odvoz biomasy





15.	ZELENÁ	HORA
Odůvodnění: velmi cenná lokalita vzhledem k historii místa, důležité místo z hlediska turi-
stického a rekreačního potenciálu. Po odstranění lesa dochází k nerovnoměrnému rozvoji 
a proměně trávo-bylinných porostů. Některé plochy jsou letos pokusně revitalizovány, 
jiné mají pomocí odplevelení či managementu údržby nastolit rovnováhu společenstva 
a zabránit půdní erozi, či sukcesním pochodům a návratu lesa…. Domníváme se, že louky 
Zelené hory jsou jedny z kulturně nejdůležitějších lučních porostů v ČR, atak bychom se k 
nim měli postavit…

Detailní projekt k postupné revitalizaci trávo-bylinných porostů na Zelené Hoře byl již 
zpracován a aktuálně je postupně naplňován viz Revitalizace trávo-bylinných společen-
stev na Zelené hoře. 
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16.		PLOCHY	
OKOLO	MODRÉHO	
HŘIŠTĚ
Odůvodnění: zajímavá parková plocha na břehu řeky – vlhkomilná až podrostová 
společenstva navazují na suchomilné plochy svahů a v reliktu sadu. Vysoké zastou-
pení kvetoucích dvouděložných. Designem kosení podtržení funkčnosti území (hry, 
průchody, piknik), vycházkový okruh. Vzhledem k velikosti doporučená plocha pro 
mozaikovou seč.

Princip: lemy parku louka, centrální část pobytová, citlivý přístup k podrostovým 
partiím

Počet sečí / technologie: 

• pohledový květnatý trávník (lemy parku, svahy) - 2 seče, výška 70  - 100 mm, mozai-
ková seč

• častěji kosit pásy podél chodníků,  prošlapy, pobytové plochy v centrální části, 
kolem hřiště, vykosit přístup k řece (dle potřeby 3-5x ročně), výška 70 -100 mm, důraz 
na kontrast ploch

• plochy pod stromy – citlivý přístup, porost ve stínu stromů roste pomaleji, kosit 
méně často (3x)



5352

17.	KLAFAR	ÚVOZ	
Odůvodnění: pronikání města do krajiny, suchomilné svahy úvozové cesty, vysoký 
podíl kvetoucích dvouděložných, ale i dynamika kvetoucích a zlátnoucích trav. 
Protierozní funkce

Princip: krajinářská partie, charakter volné krajiny, protierozní funkce

Počet sečí / technologie: 

• louka (svahy) – 1 - 2 seče, výška 70  - 100 mm

• častěji kosit pásy kolem komunikací a prošlapy (dle potřeby 3-5x ročně), výška 70 
-100 mm, důraz na kontrast ploch

• odplevelovací seč – nitrifikované plochy zarůstající náletem (3x ročně)
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18.	 LIBUŠÍN	
SÍDLIŠTĚ
Odůvodnění: sterilní prostor bez jakéhokoliv akcentu. 
Prací s trávníky je snaha místo alespoň minimálně 
revitalizovat, oživit.  V první fázi bude nastaven ma-
nagment seče, následně bude provedena revitalizace.

Princip: oživení místa, nastavení dynamiky porostu

kosit: pásy podél chodníků a lavic

velké plochy mozaika, různé přístupy – hra „povrchů“ 
trávníku

• revitalizace na květnatou louku

Počet sečí / technologie: 

• pobytový extenzivní trávník (lemy parku, svahy) – 
3-5 sečí, výška 60  - 100 mm

• pohledový květnatý trávník – 2 seče, výška 70  - 100 
mm

• častěji kosit pásy podél chodníků,  prošlapy, v okolí 
mobiliáře, (dle potřeby 3-5x ročně), výška 70 -100 mm, 
důraz na kontrast ploch



19.	SVAHY	
REVOLUČNÍ	/	POD	
BIOGRAFEM
Odůvodnění: svahy s fenomenálními kvetoucími lučními porosty. Jejich rozvoj 
podpořit technologií kosení, protierozní funkce

Princip: pohledové plochy, měřítko vegetace odpovídá měřítku prostoru, zajímavé 
struktury a barevnost, oživení místa 

Počet sečí / technologie: 

•  louka – 1- 2 seče, výška 70 - 100 mm (sušší části kosit jen 1x ročně)
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20.	SVAHY	
STALINGRADU
Odůvodnění: svahy s kvetoucími lučními porosty, zajímavé střídání 
druhů dle expozice svahu. Jejich rozvoj podpořit technologií kosení, 
protierozní funkce

Princip: pohledové plochy, měřítko vegetace odpovídá měřítku 
prostoru, zajímavé struktury a barevnost, oživení místa 

Počet sečí / technologie: 

• louka – 1- 2 seče, výška 70 - 100 mm (sušší části kosit jen 1x ročně)

• selektivní sečení problematických druhů (2x ročně), případné 
odplevelení

• vysekávání provozních pásů – 2 -3x ročně, výška 70 - 100 mm

• zvážit převod některých svahů z trávníku na porost keřů / popínavek
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21.	KOVÁŘOVA	
-	KOMENSKÉHO	
/	DESIGN,	
PRŮCHOD
Odůvodnění: svahy s kvetoucími lučními porosty, zajímavé střídání 
druhů dle expozice svahu. Jejich rozvoj podpořit technologií kosení, 
protierozní funkce

Princip: krajinářská část města, plocha dočasného charakteru

Počet sečí / technologie: 

• louka – 1- 2 seče, výška 70 - 100 mm (sušší části kosit jen 1x ročně)

• častěji kosit pásy podél chodníků,  prošlapy, (dle potřeby 2-3x ročně), 
výška 70 -100 mm
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22.	PURKYŇOVA
Odůvodnění: rozděleno na tři části:  1. Příjezd -  nevyužívaná plocha, 
doprovod komunikace, specifické stanoviště – sucho, teplo, vzhledem 
k průběhu počasí a principu kosení v minulosti nastoupen proces 
degradace. Standardní trávník se vyvíjí na suchomilné trávo-bylinné 
společenstvo. Práce s termíny kosení a výškou seče – ověřování 
principů. 

2.Krvavcová louka -  poloha zaplavovaných luk velmi cenná lokalita 
(psárkové louky, rdesno hadí kořen) – v návaznosti na využívané 
plochy městské zeleně je vhodné kosit pouze prostor určený pro 
hry dětí (3 x), ostatní plochy kosit 1-2x ročně pro zachování lučního 
porostu. 

3. plochy navazující na obytný soubor – seč dle provozních souvislostí, 
charakter pobytového extenzivního trávníku s lemem louky, kosení 
stezek. 

Princip: krajinářská část města, kosení podpoří funkční využití

Nekosit: pohledová plocha  - otevřené louky – biotopický charakter 

Kosit: pobytové části, pěšina a stezka pod stromy 

Počet sečí / technologie: 

• louka (krvavcová louka) - 2 seče, výška 70-100 mm

• častěji kosit pásy kolem komunikace,  prošlapy, pobytové části, 
stezka pod stromy (dle potřeby 3-5x ročně), výška 70 – 100 mm

• odplevelovací seč

• vyhrabání stařiny z ploch zarostlých rákosem

• pobytový extenzivní trávník – seč 3-5x ročně, výška 60-100 mm
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23.	KLAFAR	–	
SÁZAVSKÁ
Odůvodnění: část je rozdělena na doprovod komunikace a doposud 
nevybudovanou plochu centrálního Klafarského parku, která se 
momentálně profiluje jako postagrární lada. Řešení je dočasné.

Doprovody komunikací - trávníkové plochy zaplevelené vysokým 
procentem kvetoucích dvouděložných rostlin. Mezofilní až xerofilní 
společenstva. Podpora druhové struktury upravení režimu sečení. 

Centrální Klafarský park - rozvojová plocha pro park, možnost nekosení 
– nástup sukcese a rozvoj stromového patra jako základ pro park. Práce s 
termíny kosení a výškou seče – ověřování principů. 

Princip: kolem komunikací – vzhledem k tomu, že provoz v lokalitě není příliš 
silný, není nutné kosit pásy kolem komunikací, popřípadě jen tam, kde to 
plochy prostorově umožňují. Centrální park – práce s režimy sečí v kontextu 
rozvoje plochy (samostatný projekt).

Počet sečí / technologie: 

• louka - 2 seče, výška 70-100 mm

• častěji kosit pásy kolem komunikace (dle potřeby 3-5x ročně), výška 70 – 
100 mm

• odplevelovací seč
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24.	PALACHOVA	
Odůvodnění: nevyužívaná plocha v rámci urbanismu městské čtvrti, 
zbytková plocha. Specifické společenstvo travin, vtroušené kvetoucí 
dvouděložné, mezofilní společenstvo. 

Princip: pohledové plochy, principem kosení je možná funkční revitalizace – 
vykosená místa ke hrám. Revitalizace plochy – druhové obohacení. 

Počet sečí / technologie: 

•  louka - 2 seče, výška 70-100 mm

• častěji kosit pásy kolem komunikací, parkovišť (dle potřeby 3-5x ročně), 
výška 70 – 100 mm
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25.	JIHLAVSKÁ	
Odůvodnění: nevyužívaná plocha v rámci urbanismu města, bariérová 
– izolační plocha. Specifické suchomilné společenstvo s průměrným 
zastoupením kvetoucích dvouděložných. Pod porosty dřevin velmi 
degradované podrosty, velmi extrémní suchá stanoviště, vhodné kosit 
velmi extenzivně, spíše k udržení bezplevelnosti místa a omezení dřevin. 
Vhodné podpořit prošlapy kosením, porosty mají protierozní funkci. 

Princip: provozně / pohledová plocha / důležitá funkce izolační zeleň / 
protierozní ochrana; několik principů kosení

A podrostová plocha Chelčického / kosit dle srážek a teplot pro eliminaci 
ruderalizace porostu, cca 2x ročně, výška 70-100 mm

B srážkový stín v podrostu stromů - silně extenzivní kosení, není nárůst 
podrostu / trávníku, sečení cca 1x ročně, výška 70-100 mm

C plochy - typ otevřený svah - protierozivní ochrana, 2 seče, výška 70-100 
mm

D vybrané kvetoucí boxy – vnitroblok - typ pohledový květnatý trávník 
kosený 2x ročně, výška 70-100 mm

E extenzivně sečené plochy - typ “háj”, sečení cca 1x ročně, výška 70-100 
mm

F vybrané kvetoucí boxy - předzahrádky / okolo komunikací – typ 
pohledový květnatý trávník kosený 2x ročně, výška 70-100 mm

•  Převod na pohledový květnatý trávník

• předzahrádky - po dohodě s majiteli vybrané plochy kosit v režimu louka 
(2x ročně)

• vnitroblok – cenné a provozně nekonfliktní partie kosit v režimu louka (2x 
ročně) - boxy

Počet sečí / technologie: 

• louka ve svahu – 1-2 seče, výška 70 - 100 mm

• louka - 2 seče, výška 70-100 mm

• vysekávané pásy – zkratky, kolem komunikací, herní plochy (dle intenzitní 
třídy okolních ploch, 3-5x), důraz na kontrast ploch, výška seče 60 - 70 mm

• pohledový květnatý trávník - plochy před domy a ve vnitrobloku, 1-2 seče, 
výška 70 - 100 mm
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26.	GÖTTLERŮV	
RYBNÍK 
Odůvodnění: komplikovaně provozní plocha s charakterem parku. Střídání 
funkčně využívaných – pobytových a pohledových ploch. Vzhledem k 
velikosti území mozaika společenstev od suchomilných přes mezofilních až 
po mokřadní. Designem kosení podpořit aktivity a provoz – cesty, plochy na 
hry, piknik. Vzhledem k velikosti doporučená plocha pro mozaikovou seč.

Princip: pohledové plochy, měřítko vegetace odpovídá měřítku prostoru, 
zajímavé struktury a barevnost 

částečná revitalizace, obohacení společenstva dvouděložnými rostlinami

Počet sečí / technologie: 

• louka - 2 seče, výška 70  - 100 mm, mozaiková seč

• mokřad – sekat 1-2x ročně, případné vyhrabání stařiny

• vysekávané pásy - zkratky, kolem komunikací, herní plochy, pobytové 
plochy, přístupy k vodě (dle intenzitní třídy okolních ploch, 3-5x ročně), 
důraz na kontrast ploch, výška seče 60 - 70 mm





27.	ŽĎAS	
Odůvodnění: pohledová nevyužívaná plocha, doprovod komunikace 
a návaznost na průmyslový objekt, specifická charakteristika v rámci 
urbanismu města. Specifické stanoviště – sucho, teplo, stín stromů, velká 
konkurence o vodu. Standardní trávník se vyvíjí na suchomilné trávo-
bylinné společenstvo. Práce s termíny kosení a výškou seče – ověřování 
principů. Vzhledem k velikosti doporučená plocha pro mozaikovou seč.

Princip: pohledové plochy, příjemné stinné místo

Počet sečí / technologie: 

• pohledový květnatý trávník – pohledové plochy, plochy pod stromy ve 
srážkovém stínu, 2 seče, výška 70  - 100 mm, mozaiková seč

• vysekávat plochy kolem komunikací (dle potřeby 3-5x ročně), výška seče 
60-70 mm
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28.	BRATŘÍ	
ČAPKŮ
Odůvodnění: sídlištní zeleň, skoro až parkový charakter, podrost pod 
stromy, stinné a polostinné polohy. Poměrně vysoké zastoupení kvetoucích 
dvouděložných, zajímavá skladba „hajních“ travin, designem kosení 
podtržení funkčnosti území (průchody, plochy pro hry, piknik). Vzhledem k 
velikosti doporučená plocha pro mozaikovou seč.

Princip: lemy parku louka, centrální část pobytová, citlivý přístup k 
podrostovým partiím

Nekosit: pohledová plocha  - louky, podrosty, ponechávat zajímavé plochy 
- boxy 

Kosit: pěšina, lemy kolem chodníků, herní a pikniková místa  

Počet sečí / technologie: 

• louka – pohledové plochy, podrosty, 2 seče, výška 70  - 100 mm, mozaiková 
seč

• častěji vysekávané pásy – zkratky, kolem komunikací, herní, pikniková 
místa, důraz na kontrast ploch, výška seče 60 - 70 mm
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30.	NÁDRAŽNÍ	
Odůvodnění: pohledová plocha, doprovod komunikace a návaznost na 
obchoďáky, specifická charakteristika v rámci urbanismu města. Specifické 
stanoviště –  velké sucho, teplo, vzhledem k průběhu počasí a principu 
kosení v minulosti nastoupen proces degradace, špatně založené trávníky. 
Standardní trávník se vyvíjí na suchomilné trávo-bylinné společenstvo 
(rozchodníky, mateřídoušky), dle poloh a expozic svahů a ploch různé 
formy. Práce s termíny kosení a výškou seče – ověřování principů pro 
zachovávání specifické sklady. 

Princip: pohledové plochy, měřítko vegetace odpovídá měřítku prostoru, 
zajímavé struktury a barevnost, oživení místa 

Počet sečí / technologie: 

• doprovodný kvetoucí trávník – pohledové plochy (vzdálenější od 
komunikace) 1-2 seče, výška 70  - 100 mm; okrajové provozní plochy – 
doprovodný kvetoucí trávník, seč 3x ročně, výška 70  - 100 mm; častěji 
vysekávané pásy – zkratky, kolem komunikací, důraz na kontrast ploch, 
výška seče 60 - 70 mm

• mozaiková seč dle společenstva – suché, méně rostoucí plochy obsekávat 
(např. svah s mateřídouškami) 
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31.	PILÁK	–	
LOUKA U LÍPY
Odůvodnění: v rámci urbanismu plocha na periferii, přesto funkčně 
zajímavá – rekreační potenciál. Cílem je designem kosení podtržení 
funkčnosti území (hry, průchody, piknik), mezofilní až suchomilná 
společenstva se středním zastoupením kvetoucích dvouděložných rostlin. 
Vzhledem k velikosti doporučená plocha pro mozaikovou seč.

Princip: Komplikovaná provozně / pohledová plocha. Sečí vytvořit 
pobytově / pohledový prostor, provozně / pohledová plocha

Počet sečí / technologie: 

• louka – otevřená louka - 2 seče, výška 70-100 mm, mozaiková seč

• vykosené pásy – zkratky, kolem komunikací, herní plochy, výška seče 60 
-70 mm, dle potřeby 3x-5x ročně
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1

SAAR 
SYSTÉM 
ZELENĚ 

ČÁST 07
KVĚTINY
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KVĚTINY / 
PRVKY A JEJICH 
CHARAKTER

• TRVALKOVÉ ZÁHONY

• TRVALKOVÉ ZÁHONY TYPU SILBERSOMMER

• LETNIČKY V NÁDOBÁCH

• CIBULOVINY V TRÁVNÍKU
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TRVALKOVÉ 
ZÁHONY / TYP 
SILBERSOMMER
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LETNIČKY 
V NÁDOBÁCH
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KULTURÁK

NÁMĚSTÍ

PARK U IVANA

MĚSTSKÝ ÚŘAD

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

TVRZ

ZÁHONY / 
LETNIČKY  / MÍSTA 
REPREZENTACE
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CIBULOVINY 
V TRÁVNÍKU / 
V ZÁHONECH

8. POLIKLINIKA
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VYBRANÉ
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MULČOVÁNÍ
ZÁSADNĚ NENÍ POUŽITA MULČOVACÍ 
PLACHETKA!!!

• frakce 16-32 / přípustné 8/16 / možná příměs větších kamenů

• barevnost okrová, žlutá, červená, hnědá

PŘÍPRAVA SUBSTRÁTU  ZEMINA S KOMPOSTEM MULČOVÁNÍ PŘED VÝSADBOU TL. 50 - 70 MM

PO VÝSADBĚ PO VÝSADBĚ
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SAAR 
SYSTÉM 
ZELENĚ 

ČÁST 08
POPÍNAVKY
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POPÍNAKY / 
JEJICH POUŽITÍ
• SAMOPNOUCÍ / FASÁDY, ZDI

• NA KONSTRUKCI / FASÁDY, PLOTY

• BOEDENDECKER
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SORTIMENT PNOUCÍ:

Campsis radicans

Clematis vitalba

Clematis cv.

Clematis x jackmanii

Clematis orientalis

Clematis x hybrida

Hedera helix

Fallopia aubertii

Lonicera henrii

Parthenocissus tricuspidata

Parthenocissus quinquefolia

Parthenocissus quinquefolia 
´Engelmanii´

Wisteria sinensis

Rosa pnoucí

Vitis ssp.

SORTIMENT 
PŮDOPOKRYV:

Vinca minor

Hedera helix

Rosa pokryvné

Rubus 

Clematis vitalba

Vitis botanické

Fallopia aubertii
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POPÍNAVKY / 
VHODNÉ FORMY
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POPÍNAVKY / 
REALIZAČNÍ 
DETAILY V DLAŽBĚ
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POPÍNAVKY / 
REALIZAČNÍ 
DETAILY 
V TRÁVNÍKU 
OCHRANA PROTI 
POŠKOZENÍ 
STRUNOVOU 
SEKAČKOU

OHRÁDKA Z KARI SÍTĚ

ZÁBRANA KAMENNÁ KOSTKA VELKÁ 15/17 CM
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POPÍNAVKY / 
REALIZAČNÍ 
DETAILY  / 
KONSTRUKCE



1514

POPÍNAVKY / 
BODENDECKER
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STANDARDY A ČSN 
V rámci péče o pnoucí rostliny bude postupováno dle vybraných standardů a 
příslušných ČSN.

02 003 Výsadba a řez keřů

ČSN

46 4902    Výpěstky okrasných dřevin - Společná a základní ustanovení

46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin - Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti

83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o 
vegetační plochy
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