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ZAČLENĚNÍ DO „OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ“: 

    

 Projekt Revitalizace veřejného prostranství v centru obce Rybniště - Zeleň, je zpracován jako 

součást dokumentace k podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního 

prostředí.  

 

Název programu - Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 
 

Prioritní osa  – 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

 

Specifický cíl - 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech  

 

Podporované projekty jsou zaměřené na: 

• Zakládání/obnovu funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. 

vodních prvků a ploch): 

o zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních 

stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu 

liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením 

zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních 

propojení přírodních ploch a prvků, 

o jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch 

přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, 

mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních 

nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s 

realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního 

prostředí a zpomalují odtok srážkové vody), 

o jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity. 

 

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA:  

 

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ V RYBNIŠTÍ 

 

 Parkově upravená plocha v centru obce Rybniště slouží místním obyvatelům jako významná 

spojovací trasa mezi důležitými body obce. Nachází se zde raritní stavba secesního kostela 

Římskokatolické církve a v bezprostředním okolí důležité cíle jako je obecní úřad s poštou, 

knihovnou a sílem lékaře v jedné budově, dále mateřská a základní škola a nedaleký obchod. Dále je 

park využíván jako místo pro konání různých obecních akcí - kulturních, společenských i sportovních, 

neboť je vhodně situován v centru obce a nabízí velký volný prostor. Dalšími častými návštěvníky 

jsou děti, které zde rády využívají pěkné herní prvky nebo si přijdou s balónem zakopat na travnaté 

prostranství.  

 Je zde tedy rušno a prostor nabízí jistá využití, ovšem potenciál tohoto prostranství je mnohem 

větší a to nejen pro místní obyvatele, ale i pro návštěvníky turisty z větší vzdálenosti. Díky náležitosti 

do CHKO Lužické hory, blízkosti k zajímavým přírodním rezervacím velkých rybníků a v neposlední 

řadě blízkosti k Národnímu parku Labské pískovce, má tato malá obec velký turistický potenciál.  

 Stávající uspořádání komunikací je nevyhovující a nerespektuje vyhledávané trasy skrz 

prostor. S tím souvisí také rozmístění zeleně, které se dá rozdělit na dvě základní skupiny. Prvním je 

letitý porost vzrostlých lip a jírovců kolem kostela sv. Josefa, který je sadovnicky hodnotný a má 

potenciál do budoucna. Druhou skupinou jsou relativně mladé výsadby stromů a keřů na volném 

prostranství. Některé keřové skupiny vhodně cloní pohledy na okolní komunikace, některé zbytečně 

člení prostor nebo fungují jako doprovodná zeleň nevhodně trasovaných komunikací.  

 Cílem tohoto projektu je rozvinout potenciál tohoto místa s maximálním využití rozlišných 

funkcí veřejného prostranství, přivést sem návštěvníky z řad místních obyvatel i turistů.  

   

 Celkově se zlepší stávající stav lokality, zvýší se ekologická hodnota území a díky nově 

vytvořeným různorodým ekologickým nikám se podpoří zvýšení biodiverzity.  

 

 Projekt vychází ze schváleného územního plánu obce Rybniště.  
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A) ANALYTICKÁ ČÁST 

 

Jako vstupní materiály pro projekt byla použita již zpracovaná studie a mapové podklady: 

katastrální mapy, územní plán obce, vyjádření správců inženýrských sítí k vedení stávajících sítí, 

dostupné historické podklady, dále konzultace se zástupci úřadů v Rybništi a také terénní průzkumy a 

měření provedené na pozemku. Prohlídky a měření v terénu byly provedeny postupně v období od 9. 

března 2019 do 15. srpna 2019. Během těchto prací bylo provedeno zaměření a zhodnocení stavu 

všech stávajících prvků, obhlídka lokality s pozorováním.  

 

1. ZÁMĚR PROJEKTU 

 Cílem této studie je navázat na započatou rekonstrukci zeleně a zakládání vegetačních 

prvků nových v obci i v jejím blízkém okolí. Vytvořit v centru obce funkční veřejný prostor, který 

bude vhodný nejen pro setkávání obyvatel a různé společenské akce, ale také bude zároveň 

hodnotným prvkem městské zeleně.  

Záměrem navrhovaných úprav je využít stávajících přírodních dispozic a vytvořit zde 

hodnotnou a ekologicky stabilní část obce a to úpravou a doplněním stromového patra o vhodné 

taxony. Dalším důležitým bodem studie je umožnit návštěvníkům vstup do tohoto prostoru nejen 

pomocí zpevněných cest, ale také umožnit volný vstup na parkové trávníky. Dále také vzdělávat 

veřejnost pomocí vhodných informačních prvků.  

Celkově se zlepší stávající stav lokality, zvýší se ekologická hodnota území a díky nově 

vytvořeným různorodým ekologickým nikám se podpoří zvýšení biodiverzity.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 2.  POPIS A POSOUZENÍ VÝCHOZÍHO STAVU 

 

 2.1   ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 Jedná se o p.p.č. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 151/1 K.Ú. Rybniště, pozemky v intravilánu 

obce Rybniště. Zástavba je zde velmi rozvolněná, k okolním budovám náleží velké dvory a zahrady. 

 Podél jižní hranice zájmové oblasti prochází místní frekventovaná komunikace 263, která 

směřuje ze Šluknovského výběžku na Děčín, bývalé okresní město této oblasti.  

Zájmové území se nachází v centrální zóně obce, jedná se o rovinatý pozemek nyní porostlý 

pravidelně koseným trávo-bylinným porostem - trvalý travní porost. Plochu lemují rozvolněné okraje 

okolních porostů stromů a keřů a mírně člení skupiny stromů s podrostem keřů.  

 

  V této době se nabízí využití tohoto území jako průchozí trasa městem, například od obecního 

úřadu a zastávky autobusu k základní škole nebo k vlakovému nádraží. V jiho-západní části řešeného 

území se nachází secesní kostel Sv. Josefa. Další část prostoru zabírá velké dětské hřiště s průlezkami 

a to v severní části řešené lokality. V bezprostřední okolí se nachází zmíněný obecní úřad s knihovou 

a ordinací obvodového lékaře, pošta, základní škola, mateřská škola, obchod, autobusové zastávky. 

Dále v dosahu zhruba 5min chůze nalezneme vlakové nádraží.  

  Pozemek se nachází v severní části chráněné krajinné oblasti Lužické hory, ve III. zóně, 

nenachází se v památkové zóně nebo na poddolovaném území. Jedná se o atraktivní lokalitu, 

turisticky hojně využívanou, kdy v dosahu můžeme nalézt cíle jako NP Labské pískovce, PR Světlík a 

Velký Rybník, patřících v soustavě Natura 2000 do ptačích oblastí.  

 V rámci studie na revitalizaci veřejného prostranství nejsou předmětem projektové 

dokumentace odtokové poměry, rekonstrukcí plochy nebudou nijak měněné.  

 

 2.2     ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 Budou splněny podmínky, které budou vzneseny dotčenými orgány na základě projednání 

tohoto projektu.  
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2.3   ŠIRŠÍ VZTAHY         

 

mapové podklady © 2019 Seznam.cz - data map 

 

Obec Rybniště leží v severních končinách České republiky, v "ústí" do Šluknovského 

výběžku, v okrese Děčín v Ústeckém kraji. Nachází se poblíž krásné soustavy velkých rybníků na 

pomezí Národního parku České Švýcarsko a Lužických hor. Zájmové území se nachází v centrální 

zastavěné části obce. Prochází zde frekventovaná silnice vedoucí z výběžku směrem na Děčín a dále 

na Ústí nad Labem, které je krajským městem.  

 

Obec Rybniště se sestává především z rodinných domů s velkými zahradami. Domy jsou 

soustředěné kolem místních komunikací.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mapové podklady © 2019 Seznam.cz - data map 

 

    
    VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ NA MAPĚ MĚSTA 
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2.4   ÚZEMNÍ PLÁN OBCE 

 

 

Zájmové území označeno červeně.  

Zdroj: web obce 

 

 Jak je patrné z legendy, je řešená lokalita součástí nezastavěného území obce, jedná se o 

plochy veřejných prostranství a občanské vybavenosti.  

 

2.5     ÚSES 

 Řešené území se nachází ve velkoplošném nadregionálním biokoridoru. Dále se jedná se o III. 

zónu CHKO Lužické hory o zastavěné území obce Rybniště.   

 

Zájmové území označeno červeně.  

Zdroj: web obce 
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2.6   MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY 

 

Řešené území se rozkládá na pozemcích č. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16 A 151/1 K.Ú. 

Rybniště. Studie svými úpravami zasahuje do pozemků, které jsou ve vlastnictví Obce Rybniště, 

Rybniště 33, 407 51 Rybniště  a to jsou 11, 12, 13, 14, 15, 16 A 151/1 K.Ú. Rybniště.  

Vlastníkem pozemků p.p.č. 1, 2 a 3 je Římskokatolická farnost Chřibská, Kostelní vrch 10/3, 

40746 Krásná Lípa, která dala svolení Obci Rybniště s uskutečněním zamýšleného záměru 

revitalizace prostranství.  

Celková rozloha řešeného území je 17 840 m2.  

 Sousedící pozemky jsou v majetku soukromých majitelů, ale převážně ve vlastnictví Obce  

Rybniště, Rybniště 33, 407 51 Rybniště.  

 

 

 

Zdroj: http://sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz 
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Pozemky dotčené studií: 

 

Parcelní číslo: 1 
Obec: Rybniště 
Katastrální území: Rybniště 
Číslo LV: 276 
Výměra [m2]: 350 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří 
Vlastnické právo: Římskokatolická farnost Chřibská, Kostelní vrch 10/3, 40746 Krásná Lípa 
Způsob ochrany nemovitosti: Rozsáhlé chráněné území 

 

Parcelní číslo: 2 
Obec: Rybniště 
Katastrální území: Rybniště 
Číslo LV: 276 
Výměra [m2]: 2476 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: Trvalý travní porost 
Vlastnické právo: Římskokatolická farnost Chřibská, Kostelní vrch 10/3, 40746 Krásná Lípa 
Způsob ochrany nemovitosti: Rozsáhlé chráněné území Rozsáhlé chráněné území 

 

Parcelní číslo: 3 
Obec: Rybniště 
Katastrální území: Rybniště 
Číslo LV: 276 
Výměra [m2]: 2 690 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: Trvalý travní porost 
Vlastnické právo: Římskokatolická farnost Chřibská, Kostelní vrch 10/3, 40746 Krásná Lípa 

Způsob ochrany nemovitosti: 
Rozsáhlé chráněné území 
Zemědělský půdní fond 

BPEJ: 85011 
 

Parcelní číslo: 11 
Obec: Rybniště 
Katastrální území: Rybniště 
Číslo LV: 357 
Výměra [m2]: 5976 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: Trvalý travní porost 

Vlastnické právo: Obec Rybniště, Rybniště 33, 407 51 Rybniště 

Způsob ochrany nemovitosti: 
Rozsáhlé chráněné území 
Zemědělský půdní fond 

BPEJ: 85011 
 

Parcelní číslo: 12 
Obec: Rybniště 
Katastrální území: Rybniště 
Číslo LV: 357 
Výměra [m2]: 389 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Způsob využití: Ostatní komunikace 
Druh pozemku: Ostatní plocha 
Vlastnické právo: Obec Rybniště, Rybniště 33, 407 51 Rybniště 
Způsob ochrany nemovitosti: Rozsáhlé chráněné území 

 

Parcelní číslo: 13 
Obec: Rybniště 
Katastrální území: Rybniště 
Číslo LV: 357 
Výměra [m2]: 216 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: Trvalý travní porost 
Vlastnické právo: Obec Rybniště, Rybniště 33, 407 51 Rybniště 

Způsob ochrany nemovitosti: 
Rozsáhlé chráněné území 
Zemědělský půdní fond 

BPEJ: 85011 

 

Parcelní číslo: 14 
Obec: Rybniště 
Katastrální území: Rybniště 
Číslo LV: 357 
Výměra [m2]: 539 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: Trvalý travní porost 
Vlastnické právo: Obec Rybniště, Rybniště 33, 407 51 Rybniště 

Způsob ochrany nemovitosti: 
Rozsáhlé chráněné území 
Zemědělský půdní fond 

BPEJ: 85011 
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Parcelní číslo: 15 
Obec: Rybniště 
Katastrální území: Rybniště 
Číslo LV: 357 
Výměra [m2]: 1646 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: Trvalý travní porost 
Vlastnické právo: Obec Rybniště, Rybniště 33, 407 51 Rybniště 

Způsob ochrany nemovitosti: 
Rozsáhlé chráněné území 
Zemědělský půdní fond 

BPEJ: 85011 

  Parcelní číslo: 151/1 
Obec: Rybniště 
Katastrální území: Rybniště 
Číslo LV: 357 
Výměra [m2]: 4801 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

  
  Druh pozemku: Trvalý travní porost 
Vlastnické právo: Obec Rybniště, Rybniště 33, 407 51 Rybniště 

Způsob ochrany nemovitosti: 
Rozsáhlé chráněné území 
Zemědělský půdní fond 

BPEJ: 85011 
 

Parcelní číslo: 16 
Obec: Rybniště 
Katastrální území: Rybniště 
Číslo LV: 357 
Výměra [m2]: 196 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: Trvalý travní porost 
Vlastnické právo: Obec Rybniště, Rybniště 33, 407 51 Rybniště 

Způsob ochrany nemovitosti: 
Rozsáhlé chráněné území 
Zemědělský půdní fond 

BPEJ: 85011 
 

 

 

 

 

2.7 ÚDAJE O STAVBĚ 

 

Jedná se o revitalizaci veřejného prostranství v centru obce, která je situována na p.p.č. 1, 2, 3, 

11, 12, 13, 14, 15, 16 A 151/1  katastrálního území Rybniště. Celková rozloha řešeného území je 17 

840 m2. V současné době se zde nachází síť komunikací s doprovodnou zelení, budova secesního 

kostela a dětské hřiště.  

 

 

ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Záměrem navrhovaných úprav je využít stávajících technických i přírodních dispozic a 

vytvořit zde hodnotné centrální prostranství obce. A to novým uspořádáním komunikační sítě a 

založení nových vegetačních prvků. Kromě okrasných druhů zde budou vysazeny také sazenice 

ovocných stromů se zastoupením starých krajových odrůd. Na většině volné plochy bude založen 

pobytový parkový trávník a na menší pohledový luční trávník. Dalším důležitým bodem studie je 

umožnit návštěvníkům vstup do tohoto veřejného prostoru nejen pomocí zpevněných ploch, ale také 

na  upravené travnaté plochy a vzdělávat veřejnost pomocí vhodných informačních prvků.  

 

Jedná se o trvalou stavbu na pozemcích, které se nachází ve chráněném území třetí zóny 

CHKO Lužické hory,  nenachází se na poddolované lokalitě nebo v památkové zóně. Řešené 

pozemky nezasahují do záplavové zóny vodoteče.  

Přístupy na prostranství jsou řešené s ohledem na snadnou dostupnost široké veřejnosti, trasy i 

vstupy jsou bezbariérové. Budou využity stávající trasy z města.  

 

NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY 

Celková výměra řešené lokality    17 840 m2 

 Celková plocha stromů a keřů (i stávající)    7 000 m2 

 Užitná plocha - trávníky     cca 16 700 m2 

 Počet uživatelů      proměnlivý počet návštěvníků 

 Počet pracovníků/brigádníků     1-3 
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 ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY 

Jedná se o revitalizaci veřejného prostranství, kde nebudou instalované žádné nové prvky, 

které by spotřebovávaly elektrickou energii (veřejné osvětlení prostoru není předmětem této studie). 

Hospodaření s dešťovou vodou úpravy zahrady nijak nemění, dešťová voda se bude vsakovat na 

pozemku prostranství. Řešení komunikací není předmětem této studie, investor je vyhotoví jako 

samostatnou stavbu.  

 

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY 

Předpokládané zahájení stavby                              3/2021 

Předpokládané dokončení stavby   12/2021 

Předpokládaná doba výstavby   10 měsíců 

 

Cena stavby bude stanovena na základě položkového rozpočtu.  

 

ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 

SO 01 - Revitalizace prostranství 

  dílčí části :  01 Kácení a demoliční práce 

    02 Terénní úpravy 

    03 Výsadba stromů 

     04 Osazení technických prvků  

     05 Rozvojová péče o sad na 3 roky 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8  PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ  

 

2.8.1    GEOLOGICKÁ STAVBA 

 

Šluknovský výběžek vyplňuje jižní okrajový část lužického žulového masívu, jednoho 

z nejrozsáhlejších plutonů (starých  vyvřelých hlubinných těles) střední Evropy. Hmota plutonu je 

tvořena několika typy žul a granodioritů.  

Ve starších čtvrtohorách se přidává vliv přítomnosti severského pevninského ledovce. Klima 

se tehdy na celé Zemi několikrát ochladilo a Evropu pokrylo rozsáhlé ledovcové pole – Šluknovský 

výběžek je jednou z mála oblastí České republiky, do které ledovec svým předpolím zasáhl dokonce 

dvakrát. Důkazy o přítomnosti ledovce jsou dodnes nesporné – štěrky a písky vyplňují mandavskou 

kotlinu  skladba jejich materiálů jasně vypovídá o jejich cizozemském původu. 

 

řešené území označeno červeně 

viz. mapa - žlutá značka: hornina- deluvioeolické hlíny s úlomky hornin 

     Zdroj: geology.cz 
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2.8.2   PŮDY 

 

Půdy odpovídají bázemi chudému podkladu a vlhkému podnebí. Převládají kyselé typické 

kambizemě, v plochých sníženinách se vyskytují větší plochy primárních glejů.  

 

 

viz. mapa - okrová značka: pseudoglej modální 

                   

Zdroj: geology.cz 

 

Glej (glejová půda) je půda občas zcela prosycená vodou; nastává v ní redukce sloučenin 

železa, což vyvolává charakteristickou skvrnitost půdy. Střídá-li se zamokření se silným vysušením, 

vzniká pseudoglej (obsahuje četné limonitové konkrece). Glejové půdy patří k viz semiterestrickým 

půdám. Glej modální vzniká na středně těžkých substrátech.  

 

BPEJ 

 

řešené území označeno červeně 

Zdroj: https://bpej.vumop.cz 

 

V řešeném území se nachází 1 bonitovaná půdně-ekologická jednotka a to 8.50.11.   

  

Jednotka 8.50.11 

Klimatický region  8 

Hlavní půdní jednotka  50 

Sklonitost a expozice  1 

Skeletovitost a hloubka půdy  1 

 

Obecné informace o jednotce 8.50.11 Pseudogleje převážně na mírných svazích se všesměrnou 

expozicí a celkovým obsahem skeletu do 25 %. Půdy hluboké až středně hluboké v mírně 

chladném klimatickém regionu a produkčně málo významné. Jedná se o produkčně málo 

významné půdy. 

Hledaná bonitovaná půdně ekologická jednotka spadá do osmého klimatického regionu, jež 

zahrnuje všechna podhůří v nadmořské výšce zpravidla nad 550 m. Jeho plocha je zhruba 

totožná s vrchovinou oblastí stanovištních jednotek. Zaujímá nižší část Krušných hor a 
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Českého lesa, Šumavské podhůří, nejvyšší část Českomoravské vrchoviny, Bílých Karpat, 

Javorníků a Hostýnských vrchů, nižší část Moravskoslezských Beskyd, nižší část Nízkého 

Jeseníku, Orlické podhůří, Frýdlantskou pahorkatinu atd. Části tohoto klimatického regionu v 

severovýchodní Moravě nejsou zejména srážkově sjednocené jako části ostatní (značně vyšší 

humidita), nebylo však nutno tento region dělit, protože tyto oblasti se liší rovněž svým 

geologickým substrátem a nemohou být tudíž ve stejné bonitované půdně ekologické jednotce. 

Půdy s nízkou rychlostí infiltrace i při úplném nasycení, zahrnující převážně půdy s málo 

propustnou vrstvou v půdním profilu a půdy jílovitohlinité až jílovité.  

 

             2.8.3  GEOMORFOLOGIE 

Členění dle Demek (1987) : 

ČESKÁ VYSOČINA 

IV Krkonošsko - jesenická soustava 

 (subprovincie) 

IV A  Krkonošská podsoustava (oblast) 

            IV A - 1 Šluknovská pahorkatina 

 IV A - 1 - b Rumburská pahorkatina      

 

 

 

 Lužické hory tvoří nevelkou, dobře vymezenou oblast protaženou ve směru od západu mezi 

Děčínskou vrchovinou a Ještědsko-kozákovským hřbetem na východě. Na jihu Lužické hory 

ohraničuje Ralská pahorkatina a České Středohoří, na severu Žitavská pánev a Šluknovská 

pahorkatina.  

 Hlavní hřeben Lužických hor – Lužický hřbet – probíhá jižně od lužické poruchy od vrchu 

Spravedlnost po Horní Sedlo. Tvoří jej jednotlivé znělcové a trachytové, vzácně i čedičové kupy 

spojené do zřetelného hřebene. V této části Lužických hor se nalézají i nejvyšší vrcholy – Luž 793 m, 

Pěnkavčí vrch 792 m, Jedlová 774 m, Hvozd 749 m, z dalších např. Široký vrch 586 m, Plešivec 596 

m, Malý Stožec 659 m a Velký Stožec 676 m. Po jižním i severním úbočí se vyskytují pískovcové 

útvary tvořící místy i skalní města. Nejlépe jsou vyvinuta na německé straně pohoří. Na české straně 

se jedná o např. Popovu skálu, Sedlecký špičák či Vraní skály ve východní části Lužických hor. 

 Řešené území se nachází v nadmořské výšce 465 m nad mořem, nejvyšším místem je 

násep silnice 264 na jižní hranici a také vyvýšená plocha po zahradě a zbořeništi v jiho-

západním cípu zájmové oblasti.  

 

2.8.4  PODNEBÍ 

 

Holeček (2003) k podnebí uvádí, že se v mnohém liší od českého vnitrozemí. Krajina je 

vystavena silným oceánským vlivům, neboť je otevřena na sever. Projevuje se to mírnějšími zimami a 

chladnějšími léty. S tím souvisí také menší roční i denní výkyvy teplot a větší množství srážek 

 

Klimatický region: 8 - mírně chladný, vlhký (MCH)  

 Zájmové území spadá do osmého klimatického regionu, jež zahrnuje všechna podhůří v 

nadmořské výšce zpravidla nad 550 m. Jeho plocha je zhruba totožná s vrchovinou oblastí 

stanovištních jednotek. Zaujímá nižší část Krušných hor a Českého lesa, Šumavské podhůří, nejvyšší 

část Českomoravské vrchoviny, Bílých Karpat, Javorníků a Hostýnských vrchů, nižší část 

Moravskoslezských Beskyd, nižší část Nízkého Jeseníku, Orlické podhůří, Frýdlantskou pahorkatinu 

atd. Části tohoto klimatického regionu v severovýchodní Moravě nejsou zejména srážkově sjednocené 

jako části ostatní (značně vyšší humidita), nebylo však nutno tento region dělit, protože tyto oblasti se 

liší rovněž svým geologickým substrátem a nemohou být tudíž ve stejné bonitované půdně ekologické 

jednotce. 
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Charakteristika regionu  Rozsah hodnot  

Suma teplot nad 10 °C  2000 - 2200 

Průměrná roční teplota °C  5 - 6 

Průměrný úhrn srážek (mm)  700 - 800 

Pravděpodobnost suchých vegetačních období v %  0 - 5 

Vláhová jistota ve vegetačním období  nad 10 

Zdroj: https://bpej.vumop.cz 

 

 

2.8.5  HYDROLOGICKÉ POMĚRY 

 

„Říční síť se vyvíjela na základech toků, tvarujících zdejší krajinu v dobách ledových a 

meziledových. Voda z tajícího ledovce byla tehdy nejvýznamnějším geologickým činitelem 

modelujícím říční síť i mnoho ledovcových jezer, bohatých na usazeniny jílů, písků a štěrků 

s jílovitou příměsí na které se váží zdroje podzemních vod. Někdy v této době si zřejmě našly své 

dnešní koryto i řeky Šluknovského výběžku se svými četnými přítoky a mírné svahy kotliny kolem 

jejich meandrů se zvolna pokrývaly základy nepříliš kvalitních půd.“ (Holeček 2003) 

     viz. mapa - zelená značka: jizerské souvrství: křemenné a arkózovité pískovce, dílem jílovité nebo 
  vápnité 
  růžová značka: biotitické a amfibol-biotitické granity a granodiority, místy  
  deformované a metamorfované 
  černá linie: známý zlom 

                    

Zdroj: geology.cz 

     

 2.8.6  BIOTA 

Smejkal, Hudrlík, Krylová (2002) uvádějí, že podle Regionálně fytogeografického členění ČR 

(Dostál 1989) patří Lužická pahorkatina do fytochorionu  (fytogeografického okresu) 47 - Šluknovská 

pahorkatina, který je součástí Českomoravského mezofytika.  

 Potenciální vegetaci většiny plochy Šluknovského bioregionu tvoří acidofilní bučiny (Luzulo – 

Fagetum) a to včetně zájmové lokality v Rybništi.  

 

 

viz. mapa - světle modrá značka: acidofilní bučiny a jedliny - biková bučina 

        tmavě modrá značka: květnaté bučiny - bučina s kyčelnicí devítilistou 

zdroj: geoportal.gov.cz 
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2.8.7  GEOBIOCENOLOGICKÁ TYPIZACE 

Blatka (1984) uvádí:  

Vegetační stupně:  4. stupeň 70%, 5. stupeň 30% 

Trofické řady: A 58%, B 37%, C 5%, D 0% 

Hydrické řady: normální 83%, zamokřená 13%, trvale mokrá 4% 

 
 

2.9    HISTORIE 

 Podle dostupných mapových podkladů na portále olmaps.geolab je zřejmé, že rozvolněná 

zástavba byla pro Rybniště typická, což je zaznamenáno již při prvním vojenském mapování z let 

1764-1768 (obr. A). Druhé vojenské mapování z let 1836-1852 (obr. B) podrobněji mapuje zastavěné 

území obce. Mapa C - indikační skica stabilního katastru z roku 1843 jednoznačně vymezuje hranice 

jednotlivých pozemků a z ní také patrné, že se zde nacházel menší rybník pravidelného obdélníkového 

tvaru.  

 Dalším důležitým podkladem jsou letecké snímky, pořizované po 50. let (obr. D), na kterých je 

patrné, že zástavba byla v této době ještě velmi rozvolněná, od té doby v okolí zájmové oblasti přibylo 

několik staveb, především rodinných domů s rozlehlými zahradami. Tím se postupně vymezil pevný 

rámec řešeného území a to trasováním komunikací a majetkovými hranicemi v obci.  

  

  

  

 
Zdroj map: oldmaps.geolab.cz 
Zdroj leteckých snímků: kontaminovanamista.cz 
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2.10    LIMITY ÚZEMÍ 
 
 Umístění parku v intravilánu obce Rybniště s sebou nese jisté limity, především v podobě 

ochranných pásem inženýrských sítí. Většina z nich je vedena pod povrchem a nepůsobí tak jako 

optické negativní body. Ovšem vedení vysokého napětí v jižní části řešeného území je nadzemní a 

navíc s velmi širokým ochranným pásmem - 10m na každou stranu, působí jako výrazný 

nepřehlédnutelný prvek. V jeho ochranném pásmu se nachází několik stávajících porostů a u několika 

stromů dojde ke kolizi s jejich korunami.  

 

 
zdroj mapy: studie Studie proměny veřejného prostranství v centru obce Rybniště, .. kontinual. 
projekční ateliér, 2017 
 

2.11    HODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Výměra současné zájmové lokality je 17 840 m2, jedná se o rovinaté území, výškově členěné 

do dvou základních rovin. Původní nižší terén tvoří většinu rozlohy území, vyvýšená část se nachází 

na jih od kostela. Jedná se o zbořeniště domu se zahradou, tato plocha byla zavezena zeminou na 

výškovou úroveň komunikace 264. Mezi těmito plochami se nachází uměle vytvořený rovný zářez pro 

příležitostný průtok vody, který směřuje od severu k jihu a končí u silnice, kde je zatrubněn.  

Hranice řešeného území jsou tvořeny místními komunikacemi a ploty soukromých zahrad. V 

zájmové oblasti se nachází jediná stavba a tou je kostel sv. Josefa, unikátní stavba vystavěná v 

secesním slohu. Na hranicích zájmové oblasti se nachází důležité stavby obecní vybavenosti - Obecní 

úřad s knihovou a ordinací, pošta, základní a mateřská škola a obchod. Prostranství tvoří přirozené 

"centrum obce" i když se nejedná o jeho půdorysný střed. Proto zde denně prochází velký počet 

obyvatel a také zde probíhají různé kulturní a společenské akce. Komunikace ovšem nejsou vhodně 

trasovány, jejich směr nevystihuje nejžádanější komunikační propojení.  

Dále je zde hojně využívané dětské hřiště, kdy děti užívají nejen dřevěné průlezky, ale také 

využívají volné travnaté plochy pro volné hry například s míčem. 

Zároveň zde najdeme klidná zákoutí, především v okolí budovy kostela. Jedná se o stinnou 

plochu pod vzrostlými listnatými stromy, který spolu s přítomností kostela vytváří tichou klidnou 

atmosféru.  

Zapojený porost lip a jírovců kolem kostela zde zastupuje nejstarší vegetační prvek. Dále se 

zde nalezna celá řada vysazených jehličnanů i listnáčů a plošné i liniové výsadby keřů. Kompozice 

těchto mladých dřevin navazuje na nevhodně volené komunikační trasy a díky špatně zvolené 

následné péči je velká část z nich poškozena tvarovacími řezy.  

Vhodně jsou vysazeny porosty keřů podél frekventované komunikace na jih od zájmového 

území. Porosty jsou pravidelně tvarovány řezem tak, aby nepřesahovaly vhodnou výšku v ochranném 

pásmu nadzemního elektrického vedení. Daná výška je pro pěšího přiměřené vysokou clonou, aby 

keře odstínily pohled na frekventovanou silnici.  

Celá volná ploch je tvořena pravidelně sečeným travním porostem s běžnými druhy, viz. 

kapitola Biologický průzkum lokality. Také vysoké porosty tvoří běžné druhy, typické pro podobná 

stanoviště.  
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Všechny hranice, navazující na soukromé zahrady jsou pohledově odstíněny zelení, vysazenou 

právě v zahradách a tvoří tak příjemnou zelenou kulisu a zároveň schrání soukromí místních obyvatel.  

Prostor působí příjemně, otevřeně, slunně, mezi negativní vlivy zde patří vedení vysokého 

napětí a rušná komunikace - silnice 264.  

 

2.11.1      BIOLOGICKÝ PRŮZKUM LOKALITY 

 

 V zájmovém území se nacházejí porosty, které můžeme rozdělit na 3 hlavní typy: stromové 

parto, keřové patro a porost louky. Stromy a keře zde byly koncepčně vysázeny, původní vysetý 

trávník se přirozeně vyvinul v trávo-bylinný porost.  

Stromové patro je zastoupeno převážně listnatými stromy a to druhy: 

 bříza bělokorá (Betula pendula), lípa srdčitá (Tilia cordata), jírovec maďal (Aesculus 

hippocastanum) lípa plstnatá (Tilia tomentosa) jasan ztepilý (Farxinus excelsior), javor mléč (Acer 

platanoides), aj.  

Keře jsou zastoupeny druhy:  

 vajgélie květnatá (Weigela florina), trojpuk drsný (Deutzia scabra), tis obecný (Taxus 

baccata), růže svrasklá (Rosa rugosa), zástupci rodu Spiraea- tavolníky, aj.  

Trávo-bylinný podrost a porost louky tvoří druhy jako: 

 srha říznačka (Dactylis glomerata), lipnice luční (Poa pratensis), kostřava rákosovitá (Fetuca 

arundinacea), bojínek luční (Phleum pratense), zvonek luční (Campanula pratense), šťovík kyselý 

(Rumex acetosela), šťovík tupolitý (Rumex obtusifolius), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), 

jitrocel větší (Plantago major), kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), lnice květel (Linaria 

vulgaris), jestřábník trsnatý (Hieracium caespitosum), kontryhel lékařský (Alchemilla officinalis),  

jetel plazivý (Trifolium repens), pryskyřník prudký (Ranunculus acre), pryskyřník plazivý 

(Ranunculus repens), mochna husí (Potentila anserina), kakost luční (Geranium pratense),  

pampeliška obecná (Taraxacum officinale),  truskavec ptačí (Polygonum aviculare),  heřmánkovec 

terčovitý (Matricaira discoidea),  prasetník kořenatý (Hypocharis radicata),  kokoška pastuší tobolka 

(Capsella brusa-pastoris),  řeřišnice luční (Cardamine pratensis).  

Ve sníženině rostou vlhkomilné druhy jako jetel plazivý (Trifolium repens), tužebník jilmový 

(Filipendula ulmaria,) sítina – (Juncus sp.), kopřiva dvoudomá  (Urtica dioica).  

 

 V zájmové lokalitě se často vyskytuje celá řada návštěvníků, což s ruchem okolní obce 

ovlivňuje druhové zastoupení a počet spatřených živočichů.  

 

V korunách stromů byly spatřeny tyto druhy ptáků: 

rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka 

(Cyanistes caeruleus), vrabec domácí (Passer domesticus), kos černý (Turdus merula) a špaček 

obecný (Sturnus vulgaris).   

Dále zde byly pozorovány přelety dravců jako je káně lesní (Buteo buteo) a luňák hnědý (Milvus 

migrans) .  

 

V lučním porostu byly pozorovány tyto druhy hmyzu: 

čmelák zemní (Bombus terrestris), kobylka zelená (Tettigonia viridissima), slunéčko sedmitečné 

(Coccinella septempunctata), babočka paví oko (Aglais io), modrásek obecný (Plebejus idas), bělásek 

zelný (Pieris brassicae), žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni), křižák luční (Mangora 

acalypha), aj. 

 Dle nálezové databáze bylo v minulosti v okolí spatřeno několik chráněných druhů živočichů a 

rostlin. Během terénních průzkumů byl kladen důraz na obhlídku řešené lokality, se zaměřením na 

prostředí, typické pro výskyt daných druhů. Během obhlídek a průzkumů, nebyl z uvedených druhů 

spatřen žádný.  

 
 V zájmové lokalitě byl dle Nálezové databáze ochrany přírody v roce 2000 pozorován netopýr ušatý 

(Plecotus auritus) a to na půdě kostela sv. Josefa. Rekonstrukce prostranství se nijak nedotkne stavby 

kostela. 

 

Databáze uvádí, že v okolí byly spatřeny například tyto druhy: 

jeřáb popelavý (Grus grus), rorýs obecný (Apus apus), volavka bílá (Ardea alba), potápka roháč 

(Podiceps cristatus), volavka popelavá (Ardea cinerea), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), 

chřástal polní (Crex crex), holub doupňák (Columba oenas), krkavec velký (Corvus corax), slavík 

obecný (Luscinia megarhynchos), sýc rousný (Aegolius funereus), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), 

křepelka polní (Coturnix coturnix), vydra říční (Lutra lutra), aj. 

z rostlin například vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariifolium), hořeček ladní pobaltský 

(Gentianella campestris subsp. baltica), bublinatka obecná (Utricularia vulgaris), plavuník 

cypřiškovitý (Diphasiastrum tristachyum), zimozelen okoličnatý (Chimaphila umbellata), aj.  
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Biologický průzkum provedla v průběhu roku 2019  Ing. Jaroslava Křivohlavá 

 

2.11.2     STÁVAJÍCÍ STAV VEGETAČNÍCH  PRVKŮ 

 

Stávající vegetační prvky tvoří tři výšková patra - stromy, keře a trávo-bylinné porosty.  

Stromy  

Zapojený porost lip a jírovců v okolí kostela se datuje k době výstavby kostela (začátek 20. 

století) a v současné době je to největší perspektivní porost stromů v zájmové lokalitě. Jedná se o 

pravidelnou výsadbu v řadách, ve sponu, který zapříčinil propojení korun. Díky boji o světlo jsou 

stromy uvnitř porostu vytáhlé do výšky a listy mají vysoko v korunách. Okrajové stromy tvoří 

souvislý porostní plášť po obvodu skupiny. V současné době několik málo stromů chybí, což je patrné 

v absenci v pravidelném sponu. Dřeviny jsou v různém zdravotní stavu, například na jírovcích je 

patrný stres způsobený klíněnkou. I několik lip vykazuje sníženou fyziologickou vitalitu, minimálně 

jedna lípa odumírá, pravděpodobně v důsledku velkého sucha loňského roku (2018).  

Na volných travnatých plochách jsou koncepčně vysázené stromy, listnaté i jehličnaté. Jedná 

se převážně o mladé stromy v plném dynamickém růstu. Ovšem problém je nejen v jejich rozmístění, 

které respektuje nevhodné trasování komunikací, ale také jejich pravidelný neodborný řez, kdy zcela 

chybí výchovný řez a je nahrazen řezem tvarovacím, kdy bylo cílem dřeviny především redukovat. 

Další dřeviny jsou poškozeny těžkým sněhem, jedná se o polámané a vyvrácené borovice.  

Několik mladých stromů má potenciál setrvat na stanovišti, při vhodném výchovném řezu. 

Naopak například dvě mladé lípy u Božího křížku u silnice 264 by bylo vhodné přesadit  na místo, 

kde se mohou plně vyvinout, protože nyní rostou pod elektrickým vedením.  

 Keře 

Jedná se především o optické clony podél hranic pozemků a doprovodnou zeleň chodníčků. 

Všechny keře jsou udržovány tvarovacím řezem, což je velmi pracné a dlouhodobě neudržitelné. Řez 

má smysl pod elektrickým vedením, kde nesmí dřeviny přesáhnout výšku 3m, ale zároveň zde mají 

funkci důležité optické clony. Některé hmoty naopak tvoří nevhodné optické bariéry, které prostor 

nevhodně dělí a pocitově zmenšují.  

 

Travnaté plochy 

Trávník, udržovaný pravidelnou sečí, byl původně vysetý při založení stávajících chodníčků. 

Dnes je zde patrný vliv přirozené sukcese, kdy do porostu vstupují druhy bylin, které jsou pro toto 

stanoviště typické. Na úkor směsi travin se zde prosadily druhy, jejichž semena v půdě čekala na svou 

šanci a ze "sterilního trávníku" vytvořila kvetoucí louku.  

V podélné sníženině, která funguje jako příležitostní vodoteč, rostou vlhkomilné druhy, které 

snáší kolísání vody i suché periody v roce.  

 

   STÁVAJÍCÍ STAV - VÝKRESOVÁ ČÁST 
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VÝMĚRY STÁVAJÍCÍCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ 

 

Celková plocha zájmového území:                                             17 840 m2 

-  Celková plocha stromů a keřů              cca 7 000 m2 

-  Užitná plocha - trávníky   cca 16 700 m2 

 

INVENTARIZACE DŘEVIN 

 

- TABULKOVÁ ČÁST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

č. taxon vědecky taxon česky 
obvod 
(cm) 

výška 
(m) 

prům 
(m) stáří vital zdr.st. provoz dopad sad.hod. 

biomechanická vitalita, 
pozn. 

navrhované 
ošetření 

výčetní 
tloušťka (cm) prior č. 

1 Betula pendula bříza bělokorá 105 9 8 2 1 2 1 3 2 zkrácený kmen v 7 m asanace 45 2 1 

2 Betula pendula bříza bělokorá 87 9 6 2 1 2 1 3 2 zkrácený kmen v 7 m asanace 36 2 2 

3 Betula pendula bříza bělokorá 79 9 6 2 1 2 1 3 2 zkrácený kmen v 7 m asanace 36 2 3 

4 Betula pendula bříza bělokorá 81 9 6 2 1 2 1 3 2 zkrácený kmen v 7 m asanace 41 2 4 

5 Betula pendula bříza bělokorá 70 11 8 2 0 0 0 3 3 v ochr. pásmu el vedení asanace 31 3 5 

6 Betula pendula bříza bělokorá 71 12 8 2 0 0 0 3 3 v ochr. pásmu el vedení asanace 32 3 6 

7 torzo strom + Hedera helix 
torzo stromu + břečťan 
obecný   4 2 5 5 5 5 2 1 torzo asanace 36 1 7 

8 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 20 5 2 1 0 0 0 2 2 náletová dřevina v plotě asanace 10 0 8 

9 
Juniperus comunis 
´Hibernica´ 

jalovec obecný 
´Hibernica´   3 1 3 0 1 0 2 3 

kolize s budoucí 
komunikací asanace 20 3 9 

10 Tilia tomentosa lípa plstnatá 65 7 4 2 0 2 1 2 2 

výzrazné defekty koruny 
díky nevhodnému 
tvarovacímu řezu asanace 26 3 10 

11 Tilia tomentosa lípa plstnatá 39 5 2 2 0 2 1 2 2 

výzrazné defekty koruny 
díky nevhodnému 
tvarovacímu řezu asanace 19 3 11 

12 Tilia tomentosa lípa plstnatá 39 5 2 2 0 2 1 2 2 

výzrazné defekty koruny 
díky nevhodnému 
tvarovacímu řezu asanace 18 3 12 

13 Tilia tomentosa lípa plstnatá 40 5 2 2 0 2 1 3 2 

výzrazné defekty koruny 
díky nevhodnému 
tvarovacímu řezu asanace 16 3 13 

14 Tilia tomentosa lípa plstnatá 60 5 2 2 0 2 1 2 2 

výzrazné defekty koruny 
díky nevhodnému 
tvarovacímu řezu asanace 25 3 14 

15 Tilia tomentosa lípa plstnatá 27 4 1,5 2 0 2 1 2 2 

výzrazné defekty koruny 
díky nevhodnému 
tvarovacímu řezu asanace 12 3 15 
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č. taxon vědecky taxon česky 
obvod 
(cm) 

výška 
(m) 

prům 
(m) stáří vital zdr.st. provoz dopad sad.hod. 

biomechanická vitalita, 
pozn. 

navrhované 
ošetření 

výčetní 
tloušťka (cm) prior č. 

16 Tilia tomentosa lípa plstnatá 31 4 1,5 2 0 2 1 2 2 

výzrazné defekty koruny 
díky nevhodnému 
tvarovacímu řezu asanace 13 3 16 

17 Pinus sylvestris borovice lesní 90 8 7 2 0 2 2 3 2 
zlomy v koruně po 
těžkém sněhu asanace 41 1 17 

18 Prunus spinosa trnka obecná   1,5 4 2 0 2 0 3 2 nevhodný tvarovací řez asanace   3 18 

19 Pinus sylvestris borovice lesní 105 9 7 2 0 2 2 3 2 
zlomy v koruně po 
těžkém sněhu asanace 40 1 19 

20 Prunus cerasifera slivoň myrobalán   2 1,5 2 0 2 0 2 2 nevhodný tvarovací řez asanace 15 3 20 

21 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 69 11 6 2 0 1 0 3 2 výchovný řez   33 0 21 

22 Salix alba ´Tristis´ vrba bílá ´Tristis´ 79 8 7 2 3 3 3 2 1 

významné poškození 
báze dřevokazným 
hmyzem, ovory a 
hobliny u báze asanace 33 0 22 

23 Pinus uncinata borovice blatka   2 3 2 0 1 2 2 2 lehce vyvrácená sněhem   16   23 

24 Pinus uncinata borovice blatka 25+19 2 2 2 0 1 0 3 3     14   24 

25 Acer platanoides javor mléč 81 10 7 2 0 1 0 2 3 Strom milénia výchovný řez 34 0 25 

26 Picea abies smrk ztepilý   3 3   0 2 0 2 2 nevhodný tvarovací řez   22   26 

27 Picea abies smrk ztepilý   3 3   0 2 0 2 2 nevhodný tvarovací řez   23   27 

28 Picea abies smrk ztepilý   3 3   0 2 0 2 2 nevhodný tvarovací řez   21   28 

29 Fraxinus excelsior jasan ztepilý 37 8 4 2 0 0 0 2 2 náletová dřevina v plotě   20   29 

30 Larix decidua modřín opadavý 166 24 10 3 0 1 0 2 3     75   30 

31 Picea abies smrk ztepilý 63 8 6 2 0 0 0 2 3     30   31 

32 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 144 13 8 3 1 1 1 2 3 řídká koruna ze zápoje   47   32 

33 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 219 21 7 3 1 1 1 2 3 řídká koruna ze zápoje   91   33 

34 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 182 18 8 3 1 1 1 2 3 řídká koruna ze zápoje   87   34 

35 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 133 17 7 3 1 1 1 2 3 řídká koruna ze zápoje   54   35 

36 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 137 17 6 3 1 1 1 2 3     60   36 

37 Tilia cordata lípa srdčitá 16 4 2 1 1 1 1 3 3     7   37 

38 Tilia cordata lípa srdčitá 16 4 2 1 1 1 1 3 3     7   38 

39 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 227 20 8 3 1 1 1 2 3     96   39 

40 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 178 15 10 3 1 1 1 2 3     68   40 

41 Populus tremula topol osika 108 16 6 2 0 1 1 2 3 

náletová dřevina 
samovolně vyrostlá, 
brzy v kolizi s ochr. 
pásmem el. veden asanace 46 1 41 

42 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 150 15 7 3 1 1 1 2 3     58   42 

43 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 190 16 8 3 1 1 1 2 3     72   43 

44 Acer platanoides javor mléč 131 14 5 2 1 1 1 2 3 
náletová dřevina 
samovolně vyrostlá   50 1 44 

45 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 167 16 8 3 1 1 1 2 3     72   45 

46 Prunus domestica slivoň domácí 115 6 10 3 1 1 1 2 3 
náletová dřevina 
samovolně vyrostlá   43 1 46 

47 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 127 16 8 3 1 1 1 2 3     53   47 

48 Betula pendula bříza bělokorá 178 21 9 4 1 1 1 3 3     68   48 
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č. taxon vědecky taxon česky 
obvod 
(cm) 

výška 
(m) 

prům 
(m) stáří vital zdr.st. provoz dopad sad.hod. 

biomechanická vitalita, 
pozn. 

navrhované 
ošetření 

výčetní 
tloušťka (cm) prior č. 

49 Tilia cordata lípa srdčitá 163 16 8 3 1 1 1 2 3     92   49 

50 Tilia cordata lípa srdčitá 185 17 10 3 1 1 1 2 3     85   50 

51 Tilia cordata lípa srdčitá 125 12 6 3 1 1 1 2 3     48   51 

52 
Robinia pseudoaccacia 
´Umbraculifera´ 

trnovník bílý 
´Umbraculifera´ 161 8 6 4 3 4 2 3 1 rozpadající se koruna   55 0 52 

53 Tilia cordata lípa srdčitá 113 15 6 3 1 1 1 2 3     52   53 

54 Tilia cordata lípa srdčitá 217 19 12 3 1 1 1 2 3     91   54 

55 Tilia cordata lípa srdčitá 243 22 9 3 1 1 1 3 3     82   55 

56 Tilia cordata lípa srdčitá 153 19 8 3 1 1 1 2 3     52   56 

57 Tilia cordata lípa srdčitá 152 13 7 3 1 1 1 2 3     60   57 

58 Tilia cordata lípa srdčitá 132 12 8 3 4 4 1 2 1 odumírá asanace 77 0 58 

59 Tilia cordata lípa srdčitá 173 18 10 3 1 1 1 2 3     92   59 

60 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 235 21 11 3 1 1 1 2 3     93   60 

61 Picea abies smrk ztepilý 46 8 5 2 0 0 0 2 2     15   61 

62 Picea abies smrk ztepilý 33 6 4 2 0 0 0 2 2     14   62 

63 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 241 19 12 3 1 1 1 2 3     94   63 

64 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 179 18 8 3 1 1 1 2 3     49   64 

65 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 184 17 9 3 1 1 1 2 3     79   65 

66 Aesculus hippocastanum jírovec maďal 157 12 7 3 1 1 1 2 3     68   66 

67 Populus alba topol bílý 80 11 5 2 0 0 0 2 3     42   67 

68 Populus alba topol bílý 65 11 5 2 0 0 0 2 3     34   68 

 - INVENTARIZACE KEŘŮ A NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ 

č.  druhové zastoupení taxon česky plocha (m2) věkové zastoupení pěstební opatření pozn.  

K1 Philadelphus coronarius pustoryl zahradní 51 3 
pravidelný tvarovací 
řez v ochr. pásmu el. vedení 

K2 Cornus alba ´Sibirica´ svída bílá ´Sibirica´ 65 3 odstranit i s kořeny v ochr. pásmu el. vedení 
K3 Spiraea bumalda tavolník nízký 15 3 odstranit i s kořeny v ochr. pásmu el. vedení 

K4 
Spiraea bumalda, Berberis 
thungergii 

tavolník nízký, dřišťál 
Thunbergův 75 3 odstranit i s kořeny v ochr. pásmu el. vedení 

K5 

Spiraea bumalda, Ligustrum 
vulgare, Hippophae 
rhamnoides, Cornus alba, 
Viburnum opulus 

tavolník nízký, ptačí zob 
obecný, rakytník 
řešetlákovitý, svída bílá, 
kalina okrouhlilistá 168 3 

pravidelný tvarovací 
řez, odstranit severní 
výběžek porostu i s 
kořeny v ochr. pásmu el. vedení 

K6 
Rosa rugosa, Taxus baccata 
´Repens´ 

růže svrasklá, tis obecný 
´Repens´ 354 3 odstranit i s kořeny doprovodná zeleň rušených komunikací 

K7 Deutzia gracilis trojpuk něžný 26 3 odstranit i s kořeny doprovodná zeleň rušených komunikací 
K8 Ribes alpinum meruzalka alpská 25 3 odstranit i s kořeny doprovodná zeleň rušených komunikací 
K9 Viburnum lantana kalina tušalaj 22 3 odstranit i s kořeny doprovodná zeleň rušených komunikací 

K10 
Cornus alba, Spiraea 
thunbergii 

svída bílá, tavolník 
Thnubergův 149 3 redukční řez od silnice   

K11 Berberis thunbergii dřišťál Thunbergův 22 3 odstranit i s kořeny doprovodná zeleň rušených komunikací 
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č.  druhové zastoupení taxon česky plocha (m2) věkové zastoupení pěstební opatření pozn.  

K12 Philadelphus coronarius pustoryl zahradní 67 3 
pravidelný tvarovací 
řez   

K13 

Betula pendula, Euonymus 
europaeus, Lonicera tatarica, 
Ribes alpinum 

bříza bělokorá, brslen 
evropský, zimoléz 
tatarský, meruzalka alpská 88 3 ostranit břízy i s kořeny   

K14 Syringa vulgaris šeřík obecný 20 3 odstranit i s kořeny   
K15 Taxus baccata tis obecný 2 3 odstranit i s kořeny   
K16 Spiraea x vanhouttei tavolník Vanhouttův 26 3 odstranit i s kořeny   
K17 Taxus baccata tis obecný 2 3 odstranit i s kořeny   

K18 Ligustrum vulgare ptačí zob obecný 4 3 
pravidelný tvarovací 
řez   

K19 Symphoricarpos albus pámelník bílý 7 3 
pravidelný tvarovací 
řez   
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METODIKA INVENTARIZACE DŘEVIN 
 
Číslo stromu – udává číslo shodné s označením v grafické části inventarizace 

Taxon – určuje se rod, druh a pokud lze, i kultivar 

Obvod kmene – měřený ve výšce 1,3m, je uveden v centimetrech 

Výška stromu – je uvedena v metrech, měřeno výškoměrem Nicon Forest Pro 

Průmět koruny – je uveden v metech, měřen pásmem 

Fyziologické stáří – zařazení do věkových kategorií: 

     1 – nově vysazený jedinec, neaklimatizovaný 

     2 – mladý, aklimatizovaný strom ve fázi dynamického růstu 

     3 – dospívající jedinec – dorůstající do velikosti dospělého stromu 

     4 – dospělý jedinec - začíná se projevovat stagnace růstu 

     5 – starý jedinec – projevuje se ústup koruny 

     6 – přestárlý jedinec – strom s postupně odumírající primární korunou 

Fyziologická vitalita – Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnotí se 

parametry ukazující na jeho životaschopnost – schopnost reagovat na vlivy prostředí a bránit se 

napadení patogenních organismů. Hlavním hodnoceným parametrem je defoliace koruny, malformace 

větvení na periferii koruny a vývoj sekundárních výhonů.  

     0 – vysoká 

     1 – mírně narušená 

     2 – zřetelně narušená – stagnace růstu, prosychání koruny v periferních oblastech 

     3 – výrazně snížená – začínající ústup koruny, odumřelý terminál 

     4 – zbytková vitalita – větší část koruny odumřelá 

     5 – odumřelý strom 

Zdravotní stav – Zhodnocením stavu stromu z hlediska narušení jeho kořenového systému, kmene a 

větví. Jako narušení se chápe přítomnost růstových defektů (např. tlakových vidlic), zjištěná 

mechanická poškození (rány, stržená kůra aj.) a napadení patogeny (především dřevokaznými 

houbami). Do hodnocení se nezařazuje vliv nevhodného ořezu.  

     0 – výborný 

     1 – dobrý – defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků 

     2 – zhoršený – narušení zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační či sanační zásah 

     3 – výrazně zhoršený – souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah 

     4 – silně narušený – bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva 

     5 – havarijní – akutní riziko rozpadu stromu 

Provozní bezpečnost – Je determinována především biomechanickou složkou vitality dřevin. Ta 

udává odolnost vůči rozlomení, vyvrácení či jiné destrukci. Sleduje množství, typy a míru defektů či 

podmínek, které vytvářejí predispozice k tomuto selhání.  

     0 – optimální – stromy zcela bezpečné, resp. bez zjevných defektů, nevyžadující zásahy pro jejich 

stabilizaci 

     1 – snížená – stromy s mírnými nebo se teprve rozvíjejícími defekty. V případě prodlevy zásahu se 

jejich stav může snadno zhoršit 

     2 – silně snížená – stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující 

rychlý zásah 

     3 – havarijní stav – stromy s fatálními defekty, vyžadující okamžitý zásah k jejich stabilizaci, příp. 

kácení 

Součástí hodnocení není stanovení odolnosti proti vývratu, která není zjistitelní bez přístrojových 

metod. V případě podezření tohoto riziku bude doporučeno provedení detailního hodnocení pomocí 

přístrojových metod.  

Cíl dopadu – Hodnotí intenzitu provozu na stanovišti a možnost ublížení na zdraví nebo poškození 

majetku v dopadovém prostoru stromu. Nehodnotí provozní bezpečnost stromu, ale pouze stanoviště.  

     0 – bez rizika – extenzivní, málo využívané plochy s nízkým provozem, dostatečně vzdálené do 

budov 

     1 – nízká míra rizika – málo exponované plochy s mírným provozem 

     2 – střední míra rizika – častěji využívané plochy s vyšším provozem 

     3 – vysoké riziko – plochy s častým výskytem osob, intenzivním provozem, nebo v blízkosti 

staveb v dopadové zóně stromu 

Sadovnická hodnota – klasifikace podle Machovce (Sadovnická dendrologie, 1983) – souhrn všech 

biologických a estetických vlastností 

     5 – nejhodnotnější dřeviny, dřeviny dlouhověkých taxonů, s rozměrnou a kompletní korunou, zcela 

zdravé a nepoškozené 

     4 – velmi hodnotné dřeviny, dřeviny dlouhověkých taxonů, s rozměrnou a pouze nevýznamně 

redukovanou korunou, vitální, bez známek poškození a chorob ohrožujících jejich existenci 

v dlouhodobém výhledu 

     3 – průměrné dřeviny s průměrnou vitalitou, s předpoklady k alespoň střednědobé existenci a 

dřeviny zdravé, vitální, ale podprůměrné velikosti 
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     2 – dřeviny podprůměrné, s nápadně sníženou vitalitou, významně deformované, určené 

k odstranění v krátkodobém výhledu 

     1 – dřeviny nevyhovující, silně poškozené, odumírající nebo odumřelé, určené k bezprostřednímu 

odstranění 

Biomechanická vitalita – Popisuje viditelné významné anomálie či defekty na bázi, kmeni a 

v koruně, které mohou být z hlediska snížení biomechanických vlastností dřeviny, nebo pro upřesnění 

stavu dřeviny a určení způsobu jejího ošetření.  

Návrh ošetření – Specifikace pěstebního opatření: 

Výchovný řez – řez mladého stromu za účelem zapěstování jeho koruny, která bude charakteristická 

pro daný druh a přizpůsobení funkčním požadavkům stanoviště (např. úprava podchodné  nebo 

podjezdné výšky, redukce koruny směrem k budovám, veřejnému osvětlení aj.) 

Priorita zásahu – udává naléhavost provedení ošetření v časovém horizontu, kromě celkového stavu 

závisí také na dopadovém terči dřeviny 

     0 – havarijní, nutné okamžité řešení 

     1 – ošetření nejpozději do 1 roku, řeší akutní problémy 

     2 – ošetření do 2-3 let 

     3 – ošetření do 3-5 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.3     STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÝCH PRVKŮ 

  

 Síť komunikací pro pěší nerespektuje vhodná komunikační propojení. Jedná se o chodníky 

pro pěší a cyklisty. V severní části se nachází větší zpevněná plocha, určená pro parkování.  

 Z vybavení se zde nachází několik herních prvků dětského hřiště, stojan na kola, lavičky, 

odpadové koše a jedna lampa veřejného osvětlení.   

 Dále zde prochází nadzemní vedení elektrické energie s ochranným pásmem 10m po obou 

stranách.  

 

  VÝMĚRY STÁVAJÍCÉCH TECHNICKÝCH PRVKŮ 

Celková plocha zájmového území:                                   17 840 m2 

- délka cest:           260 m 

- herní prvky    10ks 

- lavičky     9 ks 

- stojany na kola   1ks 

                 

SOUHRNNÉ HODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH TECHNICKÝCH PRVKŮ 

 Pro stávající využití je technický stav prvků dobrý, s ohledem na plánované změny tras 

chodníků a rozšíření užitné plochy, budou některé prvky přemístěny a také doplněny o další.  
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STÁVAJÍCÍ STAV TECHNICKÝCH PRVKŮ - VÝKRESOVÁ ČÁST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 

 

 

foto 1 - Pohled na centrální zónu zájmového území od jihu - v tomto místě se setkávajíc dvě stávající 

komunikace na kruhovém prostranství. Cesty lemují nízké keřové výsadby, nachází se zde dvě 

lavičky a odpadkový koš, které budou kvůli nové kompozici přemístěny.  

 

 

foto 2 - Pohled na velký travnatý prostor v jižní části řešeného území, plocha je pod vysokým  

elektrickým vedením. Patrné jsou zde tvarované keřové skupiny.  

 

 

foto 3 - Pohled na severní cíp s herními prvky. Keře i některé stromy jsou zde opět mrzačeny 

tvarovací řezem.  

 

 



Vypracovala: Ing. Jaroslava Křivohlavá, Tyršova 1396, Varnsdorf, 407 47 27 

 

foto 4 - Pohled od severu na podél přístupové cesty od místní základní školy. Jsou zde soustředěny 

herní prvky, jedná se o zónu nejvzdálenější od rušné silnice, která vede podél jižní hranice řešeného 

území.  

 

  

foto 5 - Keřové prvky jsou všechny udržovány nevhodným tvarovacím řezem, kdy je poškozen 

přirozený habitus rostlin a také je to technologicky nákladné.  

 

  

foto 6 - Kolem kostela nalezneme nejstarší porosty zájmové oblasti. Jedná se o letité lípy a jírovce, 

vysázené v pravidelném sponu jako stromořadí. Několik málo prvků v pravidelném rastru již vypadlo, 

ale ostatní stromy tvoří zapojený porost.  

 

foto 7 a 8 - Některé stávající dřeviny jsou poškozené, například dvě borovice lesní mají polámané 

kosterní větve v koruně od těžkého sněhu a vrba bílá je napadena hmyzem, který se usídlil v její bázi.   
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foto 9 a 10 - Některé stávající dřeviny mají poškození, které zkracují jejich perspektivu na stanovišti, 

ovšem například dutiny mohou být úkrytem pro šplhavé ptáky, hmyz nebo drobné savce. Na snímku 

10 je vidět poškození habitu lip plstnatých, rostoucích v centrální části parku. Zde opakovaným 

tvarovacím řezem došlo ke zmnožení kosterních větví koruny a také k úplné absenci jednoho 

dominantního terminálu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY REALIZACE OPATŘENÍ  

- popis změn přispívajících k posílení  přirozených funkcí krajiny dosažených realizací opatření  

    

 Úprava této centrální zóny obce Rybniště je založena na využití stávajících charakteristik 

lokality technických, provozních i přírodních k vytvoření praktického funkčního, ekologicky i 

esteticky hodnotného celku.  

 Stávající komunikace budou nahrazeny novou, lépe trasovanou, sítí cest, které funkčně propojí 

všechny žádané směry a cíle. Jedná se o diagonální směry, které nyní obyvatelé nejvíce využívají, 

chodníky budou doplněny o vetší zpevněnou plochu s propustným povrchem, která je určena pro 

shromažďování lidí, konání různých společenských, kulturních nebo sportovních akcí. Přímo pro 

podporu sportu jsou zde dále navrženy další technické prvky, jako například venkovní workoutové 

hřiště, nebo dráha pro in-line brusle a kola. Dále bude plocha propojena s autobusovou zastávkou a 

navrhovaným parkovištěm v jiho-západním rohu řešeného území.  

 Nově navrhované vegetační prvky doplňují tuto novou komunikační síť a vymezují nové 

prostorové celky. Vhodné stávající optické clony budou ponechány a doplněny o nové úseky, aby jako 

celek clonily okolní komunikace. Naopak samoúčelné linie a skupiny stávajících keřů budou 

odstraněny, aby se prostor opticky zvětšil. U stávajících stromů byl vyhodnocen zdravotní stav, 

fyziologická vitalita, sadovnická hodnota, kompoziční hodnota u každého jednotlivého jedince. Na 

základě tohoto vyhodnocení je řada rostlin navržena na odstranění. Z velké části je to kvůli 

výraznému poškození konstrukce kmene a koruny (řezem nebo přírodními vlivy), ale také díky kolizi 

s nově navrhovanou komunikační sítí. Neperspektivní, špatně rostlé dřeviny nahradí nové výsadby, 

také budou odstraněny dřeviny, které jsou nebo by brzy byly v kolizi s ochranným pásmem 

inženýrských sítí.  

 Zastoupení navrhovaných rostlinných druhů plně respektuje přírodní vlastnosti stanoviště.. 

Park je volně přístupný po celý rok, tedy i tato nově upravená podoba nabídne návštěvníkům možnost 

procházek a rekreace, pozorování přírody a vzdělání v oblasti přírodních zákonitostí. Místo 

průchozího centra obce s roztroušeným porostu stromů a keřů zde bude Tato kompozice nabízí celou 

řadu tajemných průhledů mezi skupinami dřevin, výhledy na budovy v obci i ostatní části parku. 

Vegetace kryje směry na okolní komunikace i do soukromých zahrad v sousedství. Obec Rybniště má 

velký potenciál stát se významným turistickým cílem a jeho centrum bude hojně navštěvované také. 

Upravené funkční, živé prostranství s parkovou úpravou se zajisté stane plnohodnotnou atraktivní 

součástí obce a oblíbeným cílem vycházek.  
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 Nalezneme zde dlouhověké dřeviny, které budou do budoucna tvořit kostru kompozice - 

především se jedná o duby letní, pro které je běžné dožít se několika set let. Dále jsou zde navrženy 

středněvěké, které podstatně rychleji rostou, ale nedožívají se tak úctyhodného věku. Poslední skupinu 

tvoří krátkověké dřeviny, které rostou ještě rychleji a v kompozici s nimi můžeme počítat tak na 100 

let.  

 Stromy a jejich rozestupy jsou komponovány tak, aby jejich cílová velikost a umístění 

vyhovovaly dlouhodobému záměru a užívání. Trávo-bylinné plochy mezi keřovými a stromovými 

skupinami budou udržovány sečením, tím se zajistí to, že se náletové dřeviny nebudou 

nekontrolovaně rozšiřovat do porostů travin a bylin. Porost lučního trávníku bude sečen 2x za rok 

vhodnou mechanizací, bez ponechání posečené hmoty na stanovišti.  

 Volené druhy jsou v této oblasti osvědčené, odolné a bez problémů přezimující. Navrhovaná 

opatření pozitivně ovlivní imisní situaci v obci, kdy vysoká vegetace lépe zachytává prašnost a snižuje 

koncentraci dalších znečišťujících látek v ovzduší, především izolační zeleň ve formě stávajících 

okrajových výsadeb stromů i keřů, které oddělují park od průjezdové trasy obcí. Dále jsou úpravami v 

projektu podpořeny funkce jako podpora vývoje biologické rozmanitosti území, kdy se v nově 

vytvořených ekologických nikách usídlí drobní obratlovci, ptáci i hmyz, vázaní svým životním 

režimem na luční porost nebo ovocné stromy. Lokalita nabídne širší škálu a variabilitu biotopů, což 

výší biodiverzitu celého řešeného území.  

 Pomocí vhodných informačních prvků mohou být návštěvníci informováni a vzděláváni v 

oblasti různých přírodních zákonitostí, které například v malém sadu nebo loučce budou moci vidět na 

vlastní oči.  

 

 Kromě tohoto estetického aspektu úpravy, se také zvýší biodiverzita zástupců rostlinné i 

živočišné říše. Rostlinné druhy budou výsadbou a výsevem doplněny a pro živočichy budou vtvořeny 

nové ekologické niky, které jistě obsadí ty druhy živočichů, pro které je toto prostředí příhodné.  

 

 Dalším významným bodem bude také rozsah následné péče upravené plochy. V současné době 

je náročná péče o rozsáhlé keřové porosty, které jsou pravidelně tvarovány 2x ročně. Tento řez je 

ovšem nutný jen pod vedením vysokého napětí, kde by výška dřevin neměla přesáhnout 3m. Stromy 

jsou také komponovány tak, aby jejich cílová velikost a umístění vyhovovaly dlouhodobému záměru a 

užívání a stromy si zbytečně nekonkurovaly.  

 

  

4.   POSOUZENÍ A POPIS MOŽNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ V PRŮBĚHU REALIZACE 

OPATŘENÍ NA PŘÍRODU A KRAJINU 

  

 Rozsah navrhovaných prací i jejich technologie nepředpokládá žádné rozsáhlé negativní vlivy 

na okolní přírodu i krajinu. Během prací na úpravě zájmové lokality vznikne dočasně určitá zátěž 

způsobená pracovníky, ovšem jen do dokončení díla. Technologie založení vegetačních prvků 

nevyžadují přepravu většího množství materiálů těžkou mechanizací ani práci stavební techniky. 

Zvolené postupy a technologie nezpůsobí do budoucna žádné negativní vlivy na přírodu a krajinu. 

Povrchy budou propustné pro vodu a nové prvky nebudou významnou bariérou pro pohyb organismů.  

   

 V případě, že se během realizace objeví nějaký chráněný druh, bude zajištěn odborný 

záchranný transfer tohoto druhu na novou lokalitu nebo do dočasných záchranných refugií. S ohledem 

na malý rozsah upravovaného území a charakteru okolní krajiny, bude zhodnocena možnost 

přemístění nalezených živočichů do okolních lokalit - například mokřady kolem rybníků. O 

případném přemístění všech živočichů bude veden písemný záznam s uvedením druhu a počtu kusů a 

jejich umístění na náhradní lokalitě.  

 Případné další podmínky, uvedeny v odborném posouzení žádosti, budou plně respektovány.  

 Také bude zajištěna ochrana ornice, kdy během prací s půdou nedojde k její degradaci, 

hloubení jam bude prováděno ručně. Výsadba stromů bude provedena bez výměny půdy ve 

výsadbové jamce. 

 

   

 5.   POPIS NÁVAZNOSTI PROJEKTU  

 Tento projekt nenavazuje na jiný předchozí projekt, realizovaný v řešené oblasti.   
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B) NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

1.  ZAHRADNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  

 Navrhovaná kompozice respektuje dané přírodní i technické charakteristiky území a dále jej 

rozvíjí jako důležitý městský prvek. Navrhovaná opatření zvýší na této lokalitě biodiverzitu rostlin 

výsadbou nových druhů dřevin a výsevem bohaté luční směsi. Vzniknou zde nové ekologické niky 

pro obojživelníky, ptáky i savce, kteří se přirozeně vyskytují v okolní přírodě a zde naleznou vhodné 

prostředí.  

 Kompozice veřejného prostranství respektuje limity území, kterými jsou především plochy 

stávajících perspektivních porostů, které budou plně ponechány a také existence vedení elektrické 

energie s jeho ochranným pásmem. Do stávajícího půdorysu byly vneseny vhodné odstupy od 

stávající vegetace i elektrického vedení, také byla respektována nová síť navrhovaných komunikací. 

Od stávajících cest byly dodrženy vhodné odstupy a také od hranic pozemků ostatních majitelů jsou 

proluky minimálně 3m.  

 Nové komunikace vhodně propojí žádané trasy parkem a zeleň doplní a rozčlení prostor na 

jednotlivé funkční části, které společně vytvoří harmonický celek parku s mnoha možnostmi vyžití.  

 Celé prostranství je pojednáno jako veřejný park a protože má sloužit jako zajímavé místo pro 

setkávání lidí z obce i okolí, byl v zde vyčleněn prostor volných plochy pro pořádání různých akcí. 

Pro podporu sportu a volných her dětí je zde plánováno workoutové hřiště a trasa pro in-line brusle a 

kola. Terén je zde více v rovinatý a prostor zde umožní například sešlost většího počtu lidí, posezení 

na trávě, rozdělání ohýnku například na pálení čarodějnic a jiné společenské aktivity.  

 Stromové patro bude zastoupeno druhy, které prosperují na tomto stanovišti a to okrasnými a  

ovocnými stromy. Společně se skupinami stávajících porostů budou nové stromy tvořit remízky a 

linie, které částečně zastíní rozsáhlou slunnou plochu.  

 Celkově zde bude vytvořen ekologicky hodnotný prvek rozsáhlého parku přírodě blízkého 

charakteru se slunnými i stinnými zákoutími, který bude atraktivní pro zvířata i návštěvníky. Tyto 

prvky zde vytvoří nové biotopy, prostorově začleněné a funkčně provázané se stávající podobou 

okolní krajiny i městské zeleně. Současně se zvýší biodiverzita této oblasti i rekreační potenciál. 

 

 

 

 

 

2.  NÁVRH ÚPRAV STÁVAJÍCÍCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ  

 Po analytické části studie byl vypracován návrh úprav vegetačních prvků, který plně 

respektuje stávající stav vegetace - zdravotní stav dřevin, kompoziční význam, perspektivnost na 

stanovišti.. S ohledem na to, že se zásadně změní trasy komunikací skrz prostranství a také zde bude 

umístěno centrální zpevněné prostranství, je k odstranění navržen větší počet stromů i keřových 

skupin.  

 

 2.1   ODSTRAŇOVÁNÍ DŘEVIN 

 Navržené stromy budou pokáceny a dřevní hmota odstraněna včetně pařezů. Jedná se o 

směrové kácení, v několika případech postupné bez spouštění jednotlivých částí. Keřové skupiny musí 

být odstraněny i s kořeny, protože zde rostoucí druhy mají vysokou pařezovou výmladnost. Tím se 

zajistí, že nově vysazené dřeviny nebo nově vyseté travnaté plochy nebudou prorůstat výhony těchto 

původních dřevin. Navíc se uvolní prostor v oblasti kořenů, který je nyní místy hustě prorostlý 

kořenovým systémem stávajících dřevin.  

   

 Plocha keřů, navržených na odstranění i s kořeny             598m2 

 Počet kácených stromů      26ks 

 

 Po odstranění dřevin dojde k zasypání děr vhodným zahradním substrátem/ornicí se 

zhutněním, aby nedošlo s sesedání terénu.  
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3.  NÁVRH ZALOŽENÍ NOVÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ 

 Výsadba zeleně bude provedena až po skončení případných stavebních prací v dané lokalitě a 

také po dokončení demoličních prací při odstraňování nevhodných nebo poškozených dřevin.  

Před započetím jakýchkoliv prací, zejména výkopových, požádá dodavatel sadových úprav o 

vytýčení vedení všech inženýrských sítí a vytvoří geometrický plán, který přesně vymezí plochu pro 

umístění výsadeb a případných ostatních prvků. V blízkosti inženýrských sítí musí být výkopové 

práce provedeny ručně.  

 

POUŽITÉ TAXONY 

S ohledem na analyzované skutečnosti - vlastnosti stanoviště řešené lokality, byly pro výsadbu 

zvoleny následující druhy dřevin.  

STROMY 
č.  taxon vědecky taxon česky počet ks 

1 Carpinus betulus habr obecný 1 

2, 5, 19 Quercus robur dub letní 3 

3 Prunus padus střemcha obecná 1 

4 Sorbus aucuparia jeřáb ptačí 1 

6-14 Malus domestica jabloň obecná 9 

15-17 Prunus domestica třešeň domácí 3 

18 
Acer pseudoplatanus 
´Worley´ javor klen ´Worley´ 1 

20 Salix alba ´Tristis´ vrba bílá ´Tristis´ 1 

21-23 Amelanchier lamarckii muchovník Lamarckův 3 

24 
Fraxinus excelsior 
´Pendula´ jasan ztepilý ´Pendula´ 1 

25 Prunus avium ´Plena´ třešeň ptačí ´Plena´ 1 

26 Tilia cordata lípa srdčitá 1 

27 Abies alba jedle bělokorá 1 

28-33 Tilia cordata ´Greenspire´ lípa srdčitá ´Greenspire´ 6 

KEŘE 

č.  taxon vědecky taxon česky počet ks 
34 Weigela florida vajgélie květnatá 105 

35 Forsythia intermedia zlatice prostřední 70 

36 Viburnum lantana kalina tušalaj 45 

37 Sambucus nigra bez černý 50 

38 
Salix integra ´Hakuro-
Nishiki´ 

vrba prostřední ´Hakuro-
Nishiki´ 65 

39 Ribes alpinum meruzalka alpská 100 

40 Corylus avellana líska obecná 3 

41 Cornus mas dřín obecný 1 
  

  

 Druhy byly zvoleny s ohledem na znalost místních přírodních poměrů a s důrazem na 

zastoupení prioritních a specializovaných odrůd jabloní. S ohledem na proměnlivou dostupnost 

pěstebního materiálu na trhu, je možné odrůdy jabloní, které se nepovede nakoupit, nahradit jinými, z 

kategorie prioritních odrůd.  

U jabloní se jedná o odrůdy jako například:  

Anýzové české, Míšeňské, Punčové, Vejlímek červený, Antonovka 

 

 Po konzultaci je také přípustné použít odrůdy z kategorie specializované jako například: 

Akerö, Coulonova reneta, Hedvábné bílé zimní, Hvězdnatá reneta, Jeptiška, Lebelovo aj. 

 

 Pěstováním starých krajových odrůd se zabývá i několik školek v blízkém pohraničí v 

Německu, kde jsou dřeviny pěstovány v podobném klimatu jako mají severní Čechy. Proto je nákup 

pěstebního materiálu možný také z těchto zahraničních zdrojů.  

 
 
 
TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ 

 

Činnosti spojené se založením výsadeb a jejich následnou údržbou, musí vycházet z těchto standardů: 

A02 001  Výsadba stromů, A02 002  Řez stromů, C 02 003 Výsadby ovocných dřevin, C02 005 Péče 

o funkční výsadby ovocných dřevin 

 

A/ PLOŠNÁ PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ 

Práce s půdou bude provedena vhodnou mechanizací, v případě potřeby ručně s respektováním 

platné normy ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině- Práce s půdou. 
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B/ VÝSADBA STROMŮ 

Všechny stromy, v tabulce vedené jako vysokokmeny, budou mít zapěstovanou korunu ve 

výšce alespoň 200cm a obvod kmene, měřený ve výšce 100cm, dle specifikace výpěstku. Vzrostlé 

stromy s kvalitním kořenovým balem budou vysázeny do předem vyhloubených jam (bez výměny 

půdy)  a to v úrovni přirozeného terénu. Velikost výsadbové jámy musí být při hloubení alespoň o 

15cm širší po celém obvodu než zemní bal stromu, aby bylo možné bal obsypat zeminou s průběžným 

hutněním tak, aby kolem kořenového prostoru nezůstaly vzduchové dutiny. V těchto dutinách by 

stromek neměl přístupnou vodu a hrozil by jeho úhyn, v lepším případě by klesl substrát do dutiny a 

na povrchu by se vytvořila propadlina, pak by bylo nutné substrát doplnit. Stromy budou přihnojeny 

tabletami s pomalu se uvolňujícím přírodním hnojivem ve vhodné dávce pro danou velikost stromu. 

Tablety budou zapraveny cca 10cm pod povrch půdy, ale nesmí dojít k přímému kontaktu s kořeny. 

Kmeny dřeviny budou chráněny jutovou bandáží po celé délce kmene v jedné vrstvě. Po výsadbě 

bude dokončeno kotvení stromů třemi dřevěnými frézovanými kůly, min délky 2,5m a úvazkem. 

Důležité je, aby byly kotevní kůly zapuštěny do země ve fázi výsadby, kde je vyhloubena jáma, ale 

ještě není zasazený strom, v opačném případě by mohlo dojít k mechanickému poškození kořenů a 

následnému úhynu stromu.  Úvazek kotvení zajistí kmen proti bočnímu posuvu, ale nesmí způsobit 

odření nebo zaškrcení kmene.  Úvazky na příčkách nebo kůlech budou zajištěny proti posunutí. 

Jehličnany a keřové tvary stromů budou kotveny jedním šikmým kůlem.  

 

Způsob kotvení u listnatých dřevin třemi kůly: 

 

Způsob kotvení u jehličnatých dřevin jedním kůlem: 

 

 

Způsob kotvení keřových tvarů dřevin jedním kůlem: 

 

 

Ochranná pásma: 

Umístění navrhovaných výsadeb respektuje stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma, 

vyjádření o existenci sítí bylo vyžádáno od jejich správců. Před začátkem výsadeb musí být tato 

skutečnost znovu ověřena u jednotlivých správců sítí, průběh sítí vytyčen a veškeré práce musí 

probíhat s ohledem na případná omezení, která z existence sítí a ochranných pásem vyplývají.  
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Je nutné dodržet vhodné agrotechnické termíny pro výsadbu dřevin, což u balových stromů 

znamená mimo vegetační období, nejvhodnější termín je podzimní. U kontejnerovaných stromů se 

může vysazovat navíc i během vegetace do zámrazu půdy.  

Školkařský materiál by měl být pokud možno z domácí produkce, pokud by byl dovezen ze 

zahraničí, musí to být z podobných klimatických podmínek.  

Technologie výsadeb dřevin bude plně respektovat platné normy – ČSN 83 9021 – Rostliny a 

jejich výsadba a ČSN 83 9011 Práce s půdou a standard C 02 003 Výsadby ovocných dřevin.  

 

Požadavky na školkařské výpěstky: 

Stromy budou první jakosti dle platné normy ČSN DIN 46 4902-1 o výpěstcích okrasných 

dřevin, minimálně 2x přesazované, budou kontejnerované nebo budou mít zemní bal, budou tedy tzv. 

balové.  

 Koruna dřevin bude odpovídající pro daný druh, bude pravidelná a bez poškození. Výška, 

šířka, počet a délka výhonů, rozvětvení, obrost a rovněž olistění musí odpovídat druhu v příslušném 

stáří a mít navzájem vyvážený poměr. To platí i pro poměr kmene ke koruně a pro stavbu koruny. 

Kmen stromu bude rovný a nepoškozený. 

Nasazení koruny alejových stromů min ve výšce alespoň 200cm od paty kmene. 

Při výsadbě bude odborně proveden komparativní řez v koruně s ohledem na velikost a stav 

kořenového systému jednotlivých stromů, který zajistí vývin habitu v požadovaném růstovém tvaru. 

Kořeny musí být dobře vyvinuty a jejich utváření odpovídající druhu a stáří dřeviny a způsobu 

pěstování (počtu přesazení). Zemní baly musí být velké přiměřeně druhu a velikosti rostliny a pokud 

možno rovnoměrně prokořeněné. Jako balová plachetka jsou přípustné jen takové materiály, které 

nejpozději rok a půl po výsadbě v půdě z větší části zetlejí a neovlivní další růst kořenů dřevin. Pro 

vzrostlé dřeviny je třeba použít nepozinkované drátěné pletivo – žíhané nebo drátěný koš v 

odpovídající velikosti kořenového balu výpěstku. 

Do předání díla zodpovídá zhotovitel za péči o vysazené stromy, u kontejnerovaných stromů 

jim zajistí dostatečnou zálivku s ohledem na souhrn srážek a teploty. 

 

C/ VÝSADBA KEŘŮ 

Použitá technologie při realizaci bude plně respektovat platné ČSN 83 9021 – Rostliny a jejich 

výsadba a ČSN 83 9011 Práce s půdou. 

Druhové zastoupení navržených rostlin vychází z charakteru prostředí řešeného území, jejich 

nenáročnosti a jednoduchosti údržby. Všechny vysazované keře budou v kontejneru, ve stanovené 

velikosti podle Rozpočtu rostlinného materiálu. Použitý materiál musí být první jakosti a splňovat 

ČSN. Školkařský materiál by měl být pokud možno z domácí produkce. 

Do předání díla zodpovídá zhotovitel za péči o vysazené rostliny, zajistí dostatečnou zálivku 

s ohledem na souhrn srážek a teploty. 

Celkově bude vysazeno 341ks keřů velikosti 20/40 

       98 ks keřů velikosti 40/80 

 

D/ ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU 

Trávník bude založen na plochách, které budou obnažené po stavební činnosti a po 

demoličních pracích na odstranění stávajících nevhodných vegetačních prvků. Před založením 

trávníku bude provedena plošná kultivace půdy s odstraněním veškerých stavebních, biologických 

odpadů a jiných nežádoucích prvků.. Až do výsevu se musí půda udržet v bezplevelném stavu. 

Trávník bude založen výsevem. Výsev parkové směsi bude proveden v množství 0,021kg osiva na m2 

se zapravením a uválcováním. Luční trávník při ručním setí v množství 0,002kg osiva na m2, při 

strojovém setí sečkou 0,001kg osiva na m2 .Součástí dodávky založení parkového trávníku bude také 

hnojení vhodným startovacím hnojivem a u obou trávníků následně také první seč.  

Celkem bude založeno 5 000 m2 parkového trávníku 

     810 m2 lučního trávníku 

 

 Luční trávník bude založen ze směsi, která bude zkonzultovaná s botanikem z CHKO Lužické 

hory. Jako přípustná je směs těchto rostlin v tomto procentuelním zastoupení: 

 

Luční květiny 60 %  
čekanka obecná (Cichorium intybus) – 1  
čičorka pestrá (Securigera varia) – 2  
chrastavec rolní (Knautia arvensis) – 1,5  
chrpa luční (Centaurea jacea) – 4  
jetel inkarnát (Trifolium incarnatum) – 2  
jetel luční (Trifolium pratense) – 1  
kmín kořenný (Carum carvi) – 4,5  
kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) – 10  
krvavec menší (Sanquisorba minor) – 6  
len vytrvalý (Linum perenne) – 2 
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 mochna přímá (Potentila recta) – 0,5  
mrkev obecná (Daucus carota) – 0,7  
orlíček obecný (Aquilegia vulgaris) – 2  
rmen barvířský (Cota tinctoria) – 0,5 
 řebříček obecný (Achillea millefolium) – 1  
silenka dvoudomá (Silene dioica) – 1  
silenka nadmutá (Silene vulgaris) – 2  
sléz velkokvětý (Malva alcea) – 3  
smolnička obecná (Viscaria vulgaris) – 0,5  
svízel bílý (Galium album) – 1,5  
svízel syřišťový (Galium verum) – 1 
 šalvěj luční (Salvia pratensis) – 3,5  
štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) – 1,5  
šťovík kyselý (Rumec acetosa) – 1 
 třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) – 0,3  
vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia) – 6 
Traviny 40%  
bojínek hliznatý (Phleum nodosum) – 1,5  
jílek vytrvalý (Lolium perenne) – 6  
kostřava červená (Festuca rubra) – 12 
 kostřava ovčí (Festuca ovina) – 6  
lipnice luční (Poa pratensis) – 6  
poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus) – 3,5  
psárka luční (Alopecurus pratensis) – 1  
psineček obrovský (Agrostis gigantea) – 0,5  
tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) – 2  
trojštět žlutavý (Trisetum flavescens) – 1,5 
 

 

ROZVOJOVÁ PÉČE O VEGETAČNÍ PRVKY 

Důležité je zajištění následné povýsadbové péče, aby bylo zajištěno dobré ujmutí rostlinného 

materiálu a dopěstování korun stromů. Stejně tak je podmínkou dobrého ujmutí a následné péče 

pravidelná kontrola. U vzrostlých dřevin kontrolujeme kotvení, dále úvazek, zda se nezarůstá do 

kmene. Dále je důležitá kontrola větvení koruny, popřípadě růst terminálního vrcholu, abychom 

předešli následnému špatnému větvení a s ním spojenými problémy.  

Rozvojová péče probíhá od okamžiku převzetí díla zadavatelem do dosažení plné funkčnosti 

stromu. 

Řez dřevin se bude řídit ustanovením SPPK A02 002 - Řez stromů. Specifika řezu ovocných 

dřevin budou provedena dle standardu SPPK C02 005 - Péče o funkční výsadby ovocných dřevin.  

Řez je nedílnou součástí funkčních výsadeb v prvních 10 letech po výsadbě. V rámci povýsadbové 

péče o ovocné dřeviny mohou být prováděny tyto řezy:  

řez ovocných dřevin na korunku (O-RK) 

řez ovocných dřevin výchovný (O-RV) 

řez prosvětlovací - průklest ovocných dřevin (O-RP) 

řez ovocných dřevin opravný (O-RO) 

Uvedené řezy jsou popsány ve standardu SPPK C02 005 - Péče o funkční výsadby ovocných 

dřevin.  

 

Péče o trávo-bylinné patro: 

Trávo-bylinné patro bude formováno cestou usměrnění samovolného vývoje. S ohledem na to, že 

se na menší části stanovišti nachází luční společenstvo, bude tato plocha upravována udržovací sečí a 

to 1-2x za rok, vždy s odklizením travní hmoty. Část biomasy lze použít pro mulčování vysazených 

stromů. Plochy parkového trávníku budou udržovány pravidelnou sečí vhodnou lehkou mechanizací s 

odklizením posečené travní hmoty. Přípustné je občasné mulčování posečenou hmotou.  

 

• Po výsadbě bude proveden komparativní řez vysazovaných dřevin a následně průběžně 
odborný ovocnářský řez u ovocných stromů a řez výchovný u okrasných stromů.  

• Mulčovací materiál bude dle potřeby doplňován 1x ročně. 

• Zálivka dle ustanovení SPPK A02 001 Výsadba stromů a SPPK A02 003 Výsadba a řez keřů a 
lián.  

• V následujících třech letech se zálivka provádí minimálně 6x během vegetace.  

• Po cca dvou letech intenzivnější péče je potřeba snížit zálivku. 

• Každoroční kontrola úvazků stromů, případné převázání v závislosti na tloustnutí kmene. 

• Každoroční kontrola ochrany rostliny proti okusu (pokud bude potřeba), nedostatky musí být 
neprodleně odstraněny.  

• Přítomnost kotvení spojeného s ochrannými prvky je nutné zajistit funkční po dobu 10 let.  

• Prostor závlahové mísy se minimálně 3 roky nezatravňuje, plocha se udržuje mělkou kultivací 
a mulčováním.  
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• Mulčování se provede pouze při vyloučení rizika poškození kořenového systému dřevin 
hlodavci. Při výskytu hlodavců se půda bude důkladně kultivovat okopávkou minimálně 2x 
ročně.  

• V případě nedostatečných přírůstků (méně ne 0,25m za vegetaci) v prvních třech letech po 
výsadbě je nutné plochu závlahové mísy vždy na podzim a na jaře pohnojit minimálně 0,05m 
vrstvou kompostu nebo jiným organickým hnojivem.  

• Je nutné provádět monitoring škůdců a patogenů, které narušují správný vývoj rostlin.  

 Při překročení prahu škodlivosti škůdců či původců chorob je nezbytné zajistit jejich 
regulaci. Prahem škodlivosti je závažné poškození nebo ohrožení fyzické existence celé 
rostliny nebo její štěpované části.  

 Při regulaci nežádoucích organismů je povinnost dodržovat zásady integrované 
ochrany rostlin. Upřednostňovány jsou mechanické metody ochrany - odřezání napadených 
částí, sběr, odchyt, sklepávání škůdců apod. Při nedostatečném účinku mechanických metod 
lze dřeviny ošetřit registrovanými přípravky na ochranu rostlin, přičemž se preferují 
nechemické metody, zejména biologická ochrana. Při výběru přípravků mají přednost ty s co 
nejmenšími negativními dopady na životní prostředí. V případě výskytu regulovaného 
škodlivého organismu je vhodné situaci řešit ve spolupráci se státním orgánem 
rostlinolékařské péče.  

• Ošetřování kmene 

 Na východních a jižních svazích je vhodné chránit kmeny zejména u vysokokmenů 

před mrazovým poškozením v zimě a předjaří a to vhodným nátěrem nebo chráničem. 

Výmladky podrůstající podnože se musí neprodleně odstraňovat až u kmene a to z za cenu 

dočasného obnažení kořenového krčku. Kmen je udržován bez obrostu (obrost musí být 

odstraněn do konce srpna), s výjimkou prvního roku po výsadbě špičáků, kdy se obrost 

průběžně zaštipuje za účelem posilování kmínku - viz. Řez ovocných dřevin na korunku.  

• Sečení parkového trávníku bude prováděno podle potřeby, nejlépe však, aby vždy nepřerostl 

rozmezí 5-8cm, během seče se nesmí odstranit více než 1/3 délky porostu 

• Sečení lučního trávníku 1-2x za vegetaci (1.seč optimálně v květnu, 2. seč na podzim)  

 

Použitá technologie při následné údržbě bude respektovat platné ČSN 18 679 Rozvojová péče o 

rostliny. 

 

Veškeré zahradnické práce budou realizovány dle platných norem, především: 

 

ČSN 83 9011- Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 

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

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

ČSN 83 9041- Technologie vegetačních úprav v krajině – Technologicko biologické způsoby        

stabilizace 

ČSN 83 9051- Technologie vegetačních úprav v krajině – Udržovací a rozvojová péče o vegetační 

prvky 

ČSN 83 9061- Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 

ploch 

ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení 

ČSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 – Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a 

ukazatele jakosti 

 

A dle platných Standardů péče o přírodu a krajinu:  

A02 001  Výsadba stromů 

A02 002  Řez stromů 

C 02 003 Výsadby ovocných dřevin 

C02 005 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin 
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3.  NAVRH UMÍSTĚNÍ TECHNICKÝCH PRVKŮ 

 

VÝKAZ VÝMĚR NAVRHOVANÝCH TECHNICKÝCH PRVKŮ 

Celková plocha zájmového území:                                        17 840 m2 

 Technické prvky a mobiliář:                              

  Informační tabule                1ks 

  Lavička s opěradlem     2ks 

  Lavička pro teenagery    1ks    

  

Ochranná pásma: 

Umístění navrhovaných technických prvků respektuje stávající inženýrské sítě a jejich 

ochranná pásma, vyjádření o existenci sítí bylo vyžádáno od jejich správců. Před začátkem prací musí 

být tato skutečnost znovu ověřena u jednotlivých správců sítí, průběh sítí vytyčen a veškeré práce 

musí probíhat s ohledem na případná omezení, která z existence sítí a ochranných pásem vyplývají.  

 

STOJAN S INFORMAČNÍ TABULÍ 

  Stojan s informační tabulí je jednoduchého designu, vhodný do "městského prostředí" - 

kovová konstrukce bez stříšky, osazená v betonových patkách, jednostranně osazená informační 

plochou v UV stabilním provedení. 

 

 

Minimální rozměry: výška 180cm 

                                 šířka 180cm 

     

 Ilustrační foto:  

 

Počet ks: 1 

 

 

 

  

 

LAVIČKA S OPĚRADLEM 

  Technické provedení laviček navazuje svým designem na již osazený mobiliář. Jedná se o 

osvědčený typ s betonovými a dřevěnými prky, který odolá jistému tlaku vandalismu. Lavičky jsou 

ukotveny do země pomocí betonového základu.  

 

Minimální rozměry: délka 200cm 

                           

Ilustrační foto:  

 

Počet ks: 2 

 

 

 

 

 

 

LAVIČKA PRO TEENAGERY 

  Technické provedení lavičky navazuje svým designem na již osazený mobiliář. Jedná se o 

osvědčený typ s kovovými a dřevěnými prky, který nabízí "mládeži" posezení netradičně tam, kde 

mají klasické lavičky opěrky zad. Lavička je ukotvena do země pomocí betonového základu.  

 

Minimální rozměry: délka 200cm 

                                      

 Ilustrační foto:  

 

Počet ks: 1 
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4.  VÝKAZ VÝMĚR NAVRHOVANÝCH VEGETAČNÍCH A TECHNICKÝCH PRVKŮ 

 

Celková plocha zájmového území:               17 840 m2 

 Celkově bude odstraněno   26 ks stromů 

       598 m2 porostů keřů 

Celkově bude vysazeno    33 ks stromů 

      341ks keřů velikosti 20/40 

          98 ks keřů velikosti 40/80 

Celkem bude založeno    5 000 m2 parkového trávníku 

        810 m2 lučního trávníku 

Celkem bude osazeno    1ks stojan informační tabule 

      2ks lavičky s opěradlem 

      1ks lavičky pro teenagery 
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Standardy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR: 

 

A02 001  Výsadba stromů 

 

C 02 003 Výsadby ovocných dřevin 

 

C02 005 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin 
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Prohlašují tímto,  

že všechny zákresy a fotografie, použité k doplnění popisu jednotlivých navrhovaných 

technických prvků v rámci uvedeného projektu (v textové i grafické části), mají pouze informační – 

ilustrační charakter a neurčují tak konkrétní výrobky. Fotografie slouží pouze k vymezení 

předpokládaného standardu a zhotovitel je oprávněn navrhnout jiné řešení, které je ovšem technicky i 

kvalitativně srovnatelné. Závazné jsou ovšem uvedené materiály.  

Tato projektová dokumentace neobsahuje žádné konkrétní technické názvy ani specifikace, 

které by se mohly vztahovat ke konkrétním výrobkům.  

 Všechna vyobrazení a technické popisy mají pouze informační charakter, dokumentace 

neurčuje konkrétní prvky pro realizaci.  

 
 
Ing. Jaroslava Křivohlavá 
 
Ve Varnsdorfu, srpen 2019 
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