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1 TEXTOVÁ ČÁST
1.1

ÚVOD

Dílo bylo zpracováno na základě smlouvy o dílo SUB-11-15. Objednatelem je
Regionální poradenská agentura, s. r. o. se sídlem: Starobrněnská 20, 602 00 Brno,
zastoupená Ing. Janem Ševčíkem, jednatelem.
Předmětem díla je revitalizace několika nezávislých ploch zeleně v obci Šebetov.
Jedná se zejména o odstranění nevhodných jedinců, scelení roztříštěných ploch a celkovou
regeneraci vegetačních prvků.
Při zpracování projektové dokumentace byly k dispozici zákresy inženýrských sítí,
mimo vedení elektrické energie, tam byly známy polohy sloupů elektrického vedení. Limity
vyplývající z inženýrských sítí byly návrhem respektovány.
Cílem projektu je obnova zeleně v několika plochách ve vesnici, kde má být dosaženo
zejména ucelení prostoru, vytvoření jednotného konceptu, zvýšení úrovně životního prostředí
bydlení a zajištění provozní bezpečnosti.
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1.3

POUŽITÉ PODKLADY

Culek, M. a kol.: Biogeografické členění České republiky II. díl, Enigma, Praha, 1996
Demek, J. a kol.: Hory a nížiny, Zeměpisný lexikon ČR, AOPK Praha, Brno, 2006
Kolařík, J.: Péče o dřeviny rostoucí mimo les – I., Vlašim, 2003
Neuhäslová, Z. a kol.: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky, Academia, Praha
1998

vlastní terénní průzkumy
vlastní archivní materiály
a další

Mapové podklady:
ortofotomapa

M = 1 : 2 500

mapa KN

M = 1 : 2 880

mapa PK

digitální podklad internetové služby, www.cuzk.cz

dodané podklady: digitální vrstvy - ortofotomapa, plyn, polohopis, telefon
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1.4

CHARAKTERISTIKA LOKALITY

Obec Šebetov se rozkládá v severovýchodní části okresu Blansko na jihozápadním
úpatí lesnatého vrchu Rychvald (607 m n. m.). Šebetov byl založen na sklonku 11. století.
Nejstarší historická zpráva o obci je z roku 1201. Obec byla majetkem kláštera Hradisko
u Olomouce. Nadmořská výška obce činí 360-490 m n. m. Obec Šebetov má cca 950 obyvatel.
V rámci obce se řešená území nalézají na čtyřech nezávislých lokalitách podél silnice
směrem na Kořenec. Řešená území se nacházejí na parcelách 160/2, 1073/6, 20/16, 20/17,
20/18, 20/28, 20/20, 20/21, 20/22, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/7, 19/8, 1073/2, 1078/1.
Vymezení segmentů v rámci zastavěného území obce znázorňuje výkres č. 04 Návrh
řešení. První segment je malou plochou v samotném centru obce u autobusové zastávky
u hlavní silnice spojující Boskovice a Opatovice. Druhý segment se nalézá na návsi obce podél
silnice vedoucí na Kořenec. Další segment je východněji mezi silnicí na Kořenec a přístupovou
komunikací k rodinným domům. Poslední segment je plocha v jihovýchodní části obce
v blízkosti koupaliště pod místní částí zvanou Kapouňata.
Řešená území mají těsnou návaznost na domy v jejich blízkosti a segmenty č. 2 a 3
tvoří nárazníkovou zónu mezi polosoukromým a veřejným prostorem.
Současná vegetace se vyznačuje velkou roztříštěností, absencí celkového konceptu,
přemírou rozdílných druhů a zejména množstvím neadekvátních výsadeb. Stromy jsou
ve vyšším věkovém stadiu a často ve špatném zdravotním stavu vzhledem k zanedbané
či nevhodně zvolené péči. Pravděpodobně všechny výsadby v řešeném území jsou výsadbami
samotných obyvatel přilehlých domů. Zde se nalézá největší problém při následné obnově
zeleně. Přestože by z pohledu sjednocení a vyčistění prostoru bylo nejvhodnější odstranit
velkou část výsadeb, je nutné se přiklonit k jejímu ponechání vzhledem k osobnímu vlastnictví
a vazbě obyvatel na danou vegetaci. Proto navrhované řešení ponechává většinu vegetačních
prvků, snaží se však o její doplnění a ucelení. Velkým problémem s výsadbou je i existence
a vedení inženýrských sítí, kdy je téměř v celém území nemožné vysadit strom, přestože strom
je nejdůležitějším prostorotvorným vegetačním prvkem venkovského prostoru.
V řešených plochách je i nejasné oddělení ploch vegetačních od ploch zpevněných,
přístupových komunikací, parkovacích míst. Toto oddělení je ponecháno na vůli obyvatel, kteří
si samovolně přizpůsobují prostor svým potřebám. Tento přístup by se mohl pokládat
za správný, pokud by se danému prostoru vtiskl jednotný charakter a koncept, který by se
pouze doplňoval o individuální prvky. Přestože nejsou známy nároky obyvatel na podobu ploch
zeleně, návrh se snaží o scelení plochy s respektováním stávajících výsadeb.
Dotčené parcely jsou ve vlastnictví obce Šebetov a v soukromém vlastnictví viz tab. č.
2 Majetkové poměry. Návrh řešení se dotýká i soukromých pozemků. Pro realizaci záměru je
nutný souhlas vlastníků pozemků. Celková plocha řešeného území je 10 481 m2. Současný stav
lokality je zachycen v kapitole 4 Fotodokumentace.

1.4.1
1.4.1.1

Přírodní podmínky
Klimatické poměry

Dle Culka leží území v mírně teplém regionu, srážky jsou zde průměrné. Na plošinách
jsou podmínky pro slabé přízemní inverze.
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11

Regenerace zeleně v obci Šebetov

1.4.1.2

Geologické poměry

Z geologického hlediska jde o permokarbonské usazeniny Boskovické brázdy
ve středních částech překryté neogenními usazeninami, rozsáhlé plochy zaujímají sprašové
pokryvy.

1.4.1.3

Geomorfologické poměry

Podle geomorfologického členění ČSR (Demek J. a kol., 1987) území patří do celku,
který se nazývá Boskovická brázda. Je součástí Česko-moravské soustavy, podsoustavy
Brněnská vrchovina, okrsek Jevíčská sníženina na pomezí s okrskem Mojetínský hřbet.
Jevíčská sníženina je součástí Malé Hané. Reliéf má především ráz mírně ukloněné plošiny,
rozčleněné malými svahovými údolími a stržemi.
Tabulka č. 1 Geomorfologické poměry

Subprovincie:

Česká vysočina

Oblast:

Česko-moravská soustava

Celek:

Brněnská vrchovina

Podcelek:

Boskovická brázda

Okrsek:

Jevíčská sníženina

1.4.1.4

Půdní poměry

Substrát tvoří spraše, ve vlhčích územích přecházející do sprašových hlín. Lokálně
vystupují podložní horniny, zvláště na svazích údolí a ve stržích. Půdy byly tvořeny luvizeměmi,
po zornění se zpravidla transformovaly v hnědozemě. Na půdách od neolitu odlesněných
se mohou vyskytovat šedozemě a hnědozemní černozemě.

1.4.1.5

Hydrologické poměry

Vodní plochy jsou zastoupeny občasnými vodotečemi, přičemž daná oblast patří
k povodí řeky Svitavy. Nejbližším významnějším vodním tokem je nedaleký Semíč.

1.4.1.6

Biogeografické poměry

Dle biogeografického členění náleží území do bioregionu 1.39 Svitavský. Z hlediska
typu biochor se segmenty S 1, S 2 a část segmentu S 3 nalézají v biochoře 3RE, Plošiny
na spraších ve 3. vegetačním stupni. Substrát zde tvoří převážně odvápněné spraše až výrazné
sprašové hlíny.
Zbytek segmentu S 3 a celý segment S 4 jsou součástí biochory 3SL Svahy na permu
ve 3. vegetačním stupni. Půdy v tomto segmentu jsou převážně typické kambizemě. Svahy jsou
mimo vlivy teplotních inverzí.

Ateliér Gaia
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1.4.1.7

Potenciální přirozená vegetace

Potenciální přirozenou vegetací je dle Neuhäslové Biková bučina (Luzulo – fagetum)
na pomezí s Černýšovou dubohabřinou (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Biková bučina
se vyznačuje jednoduchou vertikální strukturou – je tvořena většinou jen stromovým a bylinným
patrem. Keřové patro vzniká zmlazením buku. Biková bučina je podmíněna minerálně chudšími
horninami, osidluje oligotrofní půdy s mělkým humusovým horizontem. Černýšová dubohabřina
osidluje různé typy reliéfu. Nejčastějším půdním typem jsou také kambizemě. Tomuto typu
od středověku dominovala orná půda, dnes je v extrémně velkých celcích prakticky bez dřevin.

1.4.2

Aktuální stav

Řešené plochy se nacházejí na parcelách 160/2, 1073/6,20/16, 20/17, 20/18, 20/28,
20/20, 20/21, 20/22, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/7, 19/8, 1073/2, 1078/1. Řešené území je
rozděleno do čtyř segmentů, rozkládajících se v rozdílných částech obce.
První segment je malou plochou v samotném centru obce u autobusové zastávky
u hlavní silnice spojující Boskovice a Opatovice. Druhý segment se nalézá na návsi obce podél
silnice vedoucí na Kořenec. Další segment je východněji mezi silnicí na Kořenec a přístupovou
komunikací k rodinným domům. Poslední segment je plocha v jihovýchodní části obce
v blízkosti koupaliště pod místní částí zvanou Kapouňata.
První plocha je řešena zapojenou skupinou keřů několika druhů a vzrostlým zeravem
(Thuja plicata). Keřová plocha působí bezútěšným, zanedbaným dojmem zejména, především
díky své roztříštěnosti a použití mnoha druhů keřů bez kompozičních souvislostí a pravidel.
Druhá plocha je součástí návsi, současně je však vnímána jako polosoukromý prostor
domů na návsi, kdy plocha slouží jako předzahrádka jednotlivým stavením. Plocha je řešena
trávníkem a několika zpevněnými vjezdy do domů. Před jednotlivými domy jsou majiteli domů
vysazeny keře různých druhů, většinou nevhodných daným klimatickým a prostorovým
podmínkám území. Před některými domy jsou ovocné stromy.
Další plocha je úzkým, dlouhým pásem v strmém svahu a je obyvateli také vnímána
jako polosoukromý prostor předzahrádek, kde si obyvatelé sami vysadili stromy a keře
do plochy před jejich domem. Dominují zde opět ovocné stromy – slivoně a rozdílné druhy keřů.
V ploše chybí jasné vymezení zpevněné komunikace, respektive parkovacích míst. Jednotliví
majitelé si sami libovolně přizpůsobují plochu pro parkování vozidel. Současně je tady zjevná
absence komunikačních spojů se silnicí a autobusovou zastávkou, proto je ve svahu množství
provizorních schodišť.
Poslední plocha má trojúhelníkový tvar a svým tvarem a okolní zástavbou připomíná
plochu návsi. Vegetační úpravy však značí pokus o vytvoření parkově upravené plochy
s umístěním výškových dominant pro rozčlenění prostoru.

1.4.2.1 Majetkoprávní vztahy

Dotčené parcely jsou ve vlastnictví obce Šebetov a v soukromém vlastnictví viz tab. č. 2.
Majetkové poměry. Návrh řešení se dotýká i soukromých pozemků. Pro realizaci záměru je
nutný souhlas vlastníků pozemků. Majetkoprávní vztahy znázorňuje Výkres č. 02 Majetkoprávní
vztahy a limity území
Navržené úpravy si nevyžádají změnu druhu pozemku.
Ateliér Gaia
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Tabulka č. 2 Majetkové poměry

parcelní
výměra vlastnické právo
číslo

druh
pozemku

způsob využití

způsob
ochrany

160/2

323

Obec Šebetov

ostatní
plocha

ostatní
komunikace

není

1073/6

5348

Obec Šebetov

ostatní
plocha

ostatní
komunikace

není

20/16

58

Obec Šebetov

zahrada

ZPF

20/17

55

Obec Šebetov

zahrada

ZPF

20/28

56

Obec Šebetov

zahrada

ZPF

20/18

61

Obec Šebetov

zahrada

ZPF

20/20

126

Obec Šebetov

zahrada

ZPF

20/21

108

Obec Šebetov

zahrada

ZPF

20/22

194

Obec Šebetov

zahrada

ZPF

19/1

819

Obec Šebetov

ostatní
plocha

19/2

105

soukromý vlastník

zahrada

ZPF

19/3

52

Obec Šebetov

zahrada

ZPF

19/4

73

soukromý vlastník

zahrada

ZPF

19/5

85

Obec Šebetov

zahrada

ZPF

19/7

140

soukromý vlastník

zahrada

ZPF

19/8

727

Obec Šebetov

zahrada

ZPF

1073/2

2151

Obec Šebetov

ostatní
plocha

1.4.3

neplodná půda

ostatní
komunikace

není

není

Dendrologický průzkum

Cílem dendrologického průzkumu je na základě terénního průzkumu a zkoumání
stanovení dendrologického potenciálu stávajících dřevin a na základě vyhodnoceného
potenciálu a budoucího kompozičního záměru navržení daných dřevin na kácení.
Dendrologický průzkum byl zpracován pouze vizuálním zhodnocením stávajících dřevin. Skryté
defekty a poškození nemohly být tedy zjištěny.
Pro vyhodnocení potenciálu dřevin se vychází ze stanovení zdravotního stavu
a sadovnické hodnoty.
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Celkové hodnocení zdravotního stavu vychází z posouzení závažnosti poškození
hodnoceného dílčími charakteristikami. Tyto dílčí charakteristiky mají kumulativní charakter
a celkový zdravotní stav je posuzován nejen podle „dílčích poškození“, ale rovněž je
zohledňován vliv jejich společného výskytu.
Hodnocení dílčích charakteristik zdravotního stavu je vyjádřeno přiloženou tabulkou,
viz Příloha č. 1 Inventarizace dřevin, se stupnicí od stupně hodnocení 1 až po stupeň
hodnocení 4. Mezi typické deformace zdravotního stavu patří: výskyt dutin ve kmeni, suché
a poškozené větve či výmladky.
Sadovnická hodnota vyjadřuje celkovou hodnotu jedince z pohledu zahradní
a krajinářské tvorby a vyjadřuje biologický aspekt dendrologického potenciálu příslušného
jedince. Tato hodnota je výsledkem hodnocení jeho několika vlastností, v daném případě byl
zohledněn taxon (výška jedince, průměr koruny jedince, výška kmene, obvod kmene a průměr
kmene jedince), zdravotní stav a význam pro kompozici. Hodnocení sadovnické hodnoty je
definováno v metodice inventarizace (Příloha č. 1 Inventarizace dřevin), se stupnicí od stupně
hodnocení 1 až po stupeň hodnocení 5.
Výsledek lze porovnat s celkovým potenciálem dřevin, daným zdravotním stavem,
sadovnickou hodnotou, ale i významem jedinců a jejich lokalizací. V přiložené tabulce, viz
Příloha č. 1 Inventarizace dřevin, je vyjádřen písmeny se zkratkou:
K

: ke kácení z důvodu zdravotních a výchovných (poškozují kvalitu
cennějších dřevin)

KV

: k zachování - omezená životnost, výhledové kácení

Z

: dřeviny s vysokým potenciálem navrženy pro bezpodmínečné
ponechání

O

: vybraní jedinci ze skupiny k odstranění Inventarizace keřů, skupin
keřů, živých plotů, trvalek a pařezů

V prvním segmentu se nalézá pouze jeden strom – zerav (Thuja plicata) a množství keřů
viz Výkres č. 03 Inventarizace dřevin.
Druhému segmentu dominují slivoně (Prunus domestica) v počtu 10 ks. Tyto ovocné
dřeviny jsou vhodným druhem pro použití na venkově. Většina ostatních jedinců patří mezi
jehličnany různých druhů typických pro 2. polovinu 20. století. Podobná je situace v keřovém
patře, kdy se v ploše nalézá několik jehličnatých skupin, které neodpovídají charakteru české
vesnice. Zbylé keře jsou směsí listnatých druhů, bez jednotného konceptu. Každé stavení
se zde prezentuje vlastním pojetím předzahrádky.
Třetí segment má charakterově blízko k předešlému segmentu. Každý rodinný domek
si vytvořil vlastní vegetační úpravy v řešeném pásu mezi přístupovou komunikací k rodinným
domům a silnicí. Plocha působí roztříštěným dojmem bez jakékoliv organizace a vyznačuje
se směsí mnoha druhů keřů. Ze stromů převažují ovocné dřeviny, zejména slivoň (Prunus
domestica).
V posledním segmentu se nalézají novější, zřejmě veřejné keřové výsadby. Použité
druhy však odpovídají spíše městskému prostředí. Keře jsou v několika pravidelných skupinách.
Ploše výškově dominují tři skupiny pro venkov neadekvátních sloupovitých jalovců strnulého
tvaru, které prostoru nedodají architektonickou formu vhodného měřítka.
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1.4.3.1

Vyhodnocení inventarizace

Zastoupení taxonů
Celkem se v řešeném území nalézá 65 solitérních stromů a několik zapojených skupin.
Druhově převažují slivoně (Prunus domestica), díky velké ploše zapojené skupiny smrků (Picea
abies) se v poměrném zastoupení vyskytuje výrazný podíl smrku, který je však zastoupen
pouze jednou skupinou a dvěma dospělými, solitérními jedinci.
Graf č. 1: Poměrné zastoupení jednotlivých druhů dřevin (stromy)

Zastoupení sadovnických hodnot
Většina stromů v řešeném území je sadovnické hodnoty 3, což odpovídá průměrně
hodnotným stromům s předpokladem dlouhodobé existence za běžných klimatických podmínek,
případně se sníženou vitalitou a zdravotním stavem. Velké množství stromů se nalézá
v sadovnické hodnotě 4, která reprezentuje podprůměrné hodnoty dřevin, obvykle
s předpokladem krátkodobé existence. Jedná se zejména o přestárlé jedince, jejichž zdravotní
stav utrpěl vlivem nesprávné péče a rozsáhlých řezů. Většina ovocných stromů, přestože
se nalézají v třetí sadovnické hodnotě, je horšího zdravotního stavu vlivem vyššího věkového
stadia a nesprávné péče. Tyto stromy mají často rozsáhlé dutiny, řezné rány, výmladky,
snížená provozní bezpečnost je podpořena měkkým dřevem ovocných dřevin. Velká část
stromů se nalézá přímo pod nadzemním elektrovodem nízkého napětí, či do něho přímo
zasahuje.
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Graf č. 2: Poměrové zastoupení sadovnické hodnoty dřevin (stromy):

1.4.3.2

Vyhodnocení dendrologického potenciálu

Dendrologický potenciál území je nízký. Nejsou zde zastoupeny dlouhověké dřeviny.
Většina stromů taxonomicky odpovídá venkovským výsadbám ve formě stromořadí či rastru
ovocných druhů, tyto jedinci jsou však většinou pokročilého věkového stadia a nelze očekávat
jejich dlouhodobou existenci. Ostatní dřeviny jsou většinou okrasné listnaté a jehličnaté stromy,
které výrazněji nepřispějí k zvýšení estetické hodnoty obce. Vlivem vedení sítí však není možno
doplnit výsadby, či zahájit postupnou obnovu stromového patra. Proto jsou ke kácení navrženi
pouze vyloženě havarijní jedinci, u kterých se nepředpokládá dlouhodobá existence. Mnozí
z nich zasahují do vedení nízkého napětí. Vzhledem k vazbě vegetace na navazující domy není
navrženo ke kácení velké množství stromů kompozičně neodpovídajících parteru vesnice.
K odstranění je navrženo pouze několik kompozičně, taxonomicky a vyloženě nevhodných
jedinců z pohledu zdravotního stavu.
Detailní tabulková část inventarizace dřevin s kvantitativními a kvalitativními hodnotami
viz Příloha č. 1 Inventarizace dřevin.
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1.5

CHARAKTERISTIKA AKCE

1.5.1

Širší vztahy

Řešená území se rozkládají podél komunikace směrem na Kořenec v obci Šebetov.
U segmentu 2 a 3 se jedná o dlouhé pásy tvořící předěl mezi silnicí a obytnou zónou. První
segment je menší ploškou na křížení hlavních cest v obci, tvoří doplněk technického
a mobiliářového vybavení místa. Tvoří pozadí autobusové zastávce, telefonní budce
a informační tabuli. Poslední řešená plocha se nalézá v centru prostoru, který má charakter
návsi dané části obce, Vzhledem k vyvýšení vegetační plochy nad úroveň komunikací
i vegetačnímu řešení plochy se jedná spíše o parkově upravenou plochu v centru zástavby.

1.5.2

Návrh řešení a význam akce

1.5.2.1

Celková vize řešení

Cílem projektu je scelení v současnosti roztříštěných ploch zeleně a dodání celkového
řádu a konceptu řešeným plochám. Současně je však nutné zachovat co nejvíce stávajících
výsadeb vzhledem k vazbám a osobnímu vlastnictví obyvatel. Návrh se tedy snaží doplnit
stávající výsadby a vtisknutí formy a řádu vegetačním prvkům. Tento projekt se koncentruje
pouze na vyřešení vegetačních úprav na stávající ploše.

1.5.2.2

Řešení vegetačních úprav

Segment 1
První řešený segment S 1 je typickou vegetační plochou, která nemá větší
opodstatnění a jedná se pouze o využití nezastavěného prostoru. Vegetace zde neplní
architektonickou a primárně ani okrasnou funkci, jedná se pouze o vyplnění plochy vegetací
a tedy voděpropustným materiálem, což lze vnímat jako ekologicky opodstatněné. Vegetační
prvky v zastavěném území obce mají pozitivní vliv na mikroklima obce (zvýšení vodní retence,
eliminace přehřívání v letním období, snižování prašnosti a emisí v sídle apod.)
Současný stav zeleně není esteticky příliš hodnotný, jedná se o směs mnoha druhů
keřů v malé ploše bez jasného pravidla. Velká část plochy je také osázena keři menšího
vzrůstu, které jsou "utopené" za hradbou mobiliáře informačních tabulí, autobusové zastávky
a telefonní budky. Navrhované řešení počítá s výškovou diverzifikací plochy, kdy v pozadí,
podél domu, jsou umístěny vyšší, kvetoucí keře (Viburnum opulus a Viburnum farerri), které
by současně sloužily jako optická clona vstupu do sklepních prostor navazujícího domu.
V popředí je navržena monokulturní plocha růží (Rosa rugosa), které dosahují výšky kolem
jednoho metru a vytvoří tedy kompaktní a celistvý prostorotvorný prvek vyšší výšky,
odpovídající funkci a podobě prostoru.

Segment 2
V druhém řešeném úseku vyvstává problém chápání obecních pozemků jako prostoru
pro vlastní realizaci obyvatel navazujících domů, což může být dáno ignorací minulého režimu
vůči zahradně-architektonickým úpravám obce a absencí následné údržby. Z důvodu
předpokládané vazby obyvatel na stávající vegetační prvky je navrženo ponechat stávající
vegetaci v co největší míře a pouze ji doplnit novými výsadbami tak, aby vznikly taxonomicky
ucelené plochy odpovídající více charakteru venkovské návsi, a které jsou definovány jasným
a čitelným tvarem. Je navrženo pouze odstranění několika taxonomicky zcela nevhodných
Ateliér Gaia

18

Regenerace zeleně v obci Šebetov

jedinců. Tyto jedinci jsou nevhodní díky svému habitu i exotickému vzhledu, který
ve venkovském prostoru působí rušivě (Chamaecyparis obtusa, Picea glauca 'Conica', Salix
x erythroflexuosa). Někteří jedinci jsou provozně nebezpeční (č. 9 Prunus domestica), či se zde
vyskytli pravděpodobně z náletu (Fraxinus excelsior, Prunus sp.).
Před domy na parcele 71/3 a 74 je vytvořen souvislý, kompaktní pás keřů, který
reaguje na zřejmou snahu obyvatel vytvořit si optickou clonu směrem do ulice. Stávající keře
jsou tedy nepravidelně v řadě doplněny o vzrůstnější, listnaté, kvetoucí keře, pustoryly
(Philadelphus coronarius), které jsou dnes přirozeným druhem českého venkova a dále nižší,
kvetoucí růže polyantky v růžové barvě. Tyto růže tvoří jednolitý, barevně výrazný kvetoucí
koberec, který bude předsadbou a tedy jednotícím prvkem současných výsadeb.
Další záhon keřů je navržen před domy na parcele 74 a 75. Tento záhon sjednocuje
a doplňuje taxonomicky i kompozičně nevhodné současné solitérní výsadby jehličnanů (Pinus
nigra, Juniperus sabina var. Tamariscifolia, Juniperus x media 'Pfitzeriana Glauca') typických
pro období 70. – 80. let 20. století. Tyto druhy nepatří do parteru českých vesnic vzhledem
k jejich původu, habitu a formě, která v našich zemích působí velmi nepřirozeně, přesto jsou
v návrhu zachovány vzhledem k pravděpodobné vazbě místních obyvatel.
Před domem na parcele 78 je doplněna skupina keřů opět o růže polyantky.
V navazujícím rozšířeném prostoru, který je v současné době řešen formou
nepravidelného ovocného sadu, je navržena dosadba okrasných, ovocných stromů, které
budou umístěny mimo ochranná pásma inženýrských sítí.

Segment 3
V třetí řešené ploše je stejný problém s vlastnickými vztahy obyvatel navazujících
domů k stávající vegetaci řešené plochy. Dalším limitním prvkem je i existence nadzemního
vedení nízkého napětí vedoucího středem celého pásu řešené plochy, z čehož vyplývají limity
území - nemožnost výsadby dřevin v cílovém stavu vyšších 3 metry.
Pozemky 19/2, 19/4 a 19/7 v daném vegetačním pásu jsou v soukromém vlastnictví.
Pro celistvost vegetačních úprav řeší návrh i tyto plochy. Před realizací záměru je nutný souhlas
vlastníků.
Tato řešená plocha se nachází ve svahu mezi silnicí a přístupovou komunikací
k domům. Měla by mít funkci optické, akustické i izolační (emisní) clony od silnice a jasně
vymezovat uliční prostor. Díky roztříštěnosti výsadeb však neplní zcela tyto funkce. Z důvodu
vedení nízkého napětí je i doporučeno nařídit k odstranění esteticky hodnotné stromořadí
slivoní (Prunus domestica), jejichž zdravotní stav je již velmi špatný a věkové stadium vysoké.
Návrh se snaží ucelit plochy a současně zachovat stávající výsadby. Na horní hranu
svahu je navržen tvarovaný živý plot, který jasně vymezí prostor ulice do vegetační plochy
a současně bude sloužit částečně jako izolační bariéra silnice. K podpoře identity obyvatel
s výsadbou jsou navrženy jednodruhové výsadby živého plotu vždy po délce parcely přes
komunikaci navazujících domů, čímž dojde k jednoznačné identifikaci daného domu. Každý
dům bude mít svůj vlastní druh živého plotu, rozkvétající jinou barvou v jiném období, nesoucí
rozdílně plody, mít rozdílnou texturu.
Dalším prvkem v ploše jsou záhony keřů ve svahu, které doplňují stávající výsadby
a vytvářejí se zde celistvé, jasně ohraničené plochy zeleně, které slouží i k rozčlenění
jednotvárné plochy svahu. Před domy na parcelách 148, 192 a 193 je navržena výsadba
vyšších keřů do svahu za živý plot, v případě, že majiteli dojde k navrhovanému kácení slivoní.
Tento volně rostlý lem několika druhů kvetoucích keřů vytvoří adekvátní optickou i fyzickou
bariéru směrem k silnici.
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Z hlediska řešení technických prvků by bylo vhodné jasně plošně oddělit prostor
pro automobily a chodce od vegetační plochy obrubníkem. Dále by bylo vhodné v území
nahradit provizorní, po domácky zhotovené, provozně nebezpečné přístupové schodiště
do horní ulice k rodinným domům. Tyto prvky však nejsou předmětem této projektové
dokumentace.

Segment 4
Poslední řešený segment je vegetačně upravenou plochou na vyvýšeném ostrůvku
v centru místní části obce, které by mohlo mít funkci i podobu návsi a nabídnout prostor
pro příležitostné akce, např.: farmářské trhy.
Vzhledem k požadavkům na upravení současných výsadeb i nemožnosti výsadby
stromů vzhledem k existenci inženýrských sítí je přistoupeno k dosadbám keřů k současné
vegetaci s cílem vytvořit kompaktní skupiny i umístit do prostoru výškové dominanty.

1.5.3

Výběr vhodných druhů dřevin

Výběr druhů je podmíněn řešenému prostoru vesnice. Návrh se snaží používat druhy
typické pro české vesnice, které svou formou zapadají do daného prostředí. Také však volí
druhy odolné vůči nepříznivým podmínkám, které snesou teplotní i vláhové výkyvy intravilánu.
Je použito několik druhů domácích keřů (kalina obecná, meruzalka zlatá, ptačí zob obecný, dřín
obecný), pro zvýšení pestrosti a stability vegetačních úprav je však použito i introdukovaných
druhů.
Vzhledem k rozmístění inženýrských sítí je možné vysadit stromy pouze v malém
výseku druhého segmentu S 2. Zde je vybrána okrasná forma jabloní. Jabloně jsou častou
dřevinou intravilánu našich obcí a charakterem i výškou svého vzrůstu se dobře napojí na
stávající, nepravidelné výsadby ovocných stromů v daném úseku.
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1.6

NÁVRH ÚPRAV A TECHNOLOGIE VÝSADEB

1.6.1

Požadavky na rostlinný materiál

Jabloně by měly být zahradnickými výpěstky s obvodem kmínku 14-16 cm, se zapěstovanou
korunou a s jejím nasazením ve výšce min. 1,7 m.
Keře by měly být zapěstované v kontejneru o příslušném objemu (viz Specifikace
rostlinného materiálu), s rozvinutou korunou s výškou 40 až 80 cm. Počítá se s rostlinami
perspektivními, vzpřímenými, v růstu ani v kořenovém balu nedeformovanými a především
s rostlinami zdravými.
Dosetí travnatých ploch bude provedeno osivem parkového trávníku. Travní směsi
musejí být z kvalitních, zralých a nepřeležených semen. Dané osivo je dobré zvolit na základě
požadovaných půdních a klimatických podmínek.

1.6.2

Vymezení jednotlivých segmentů

Vymezení jednotlivých segmentů je znázorněno ve výkrese č. 2 Majetkoprávní vztahy
a limity území. Pro dané segmenty jsou zpracovány samostatné rozpočty pro zjednodušení
realizace.

1.6.3
1.6.3.1

Příprava stanoviště a výsadba
Segment 1

Plocha: 58 m²
Svah: rovina až 1:5
Před zahájením výsadeb je nutno odstranit současnou výsadbu keřů i s pařezy.
Následně budou terénní nerovnosti dosypány ornicí a plocha bude obdělána kultivátorováním
a hrabáním.
Výsadby budou vytyčeny na základě Výkres č. 05 Osazovací plán – Segment 1.
Následně budou vyhloubeny jamky, zalijí se vodou v množství cca 10 l na jamku a zasadí
se rostliny bez výměny substrátu, které se přišlápnou. Poté se celý záhon zamulčuje štěpkou
o mocnosti cca 10 cm.
Na všechny nově vysázené dřeviny je vhodné aplikovat výchovný a zdravotní řez.
Při výsadbě není nutná výměna substrátu z důvodu rozprostření zeminy jako náhrady
za odstraněné pařezy.

1.6.3.2

Segment 2

Plocha: 3 295 m²
Svah: rovina až 1:5
V této ploše je nejdříve zapotřebí pokácet 5 stromů a odstranit keře určené ke kácení
dle Výkresu č. 03 Inventarizace dřevin. U stromů i keřů je nutné odstranění pařezů, přičemž
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u stromu č. 9 je nutné odstranění pařezu frézováním, jelikož se nalézá v ploše trávníku.
Po odfrézování pařezu bude terénní nerovnost doplněna ornicí. Poté dojde k uhrabání terénu
a osetí plochy směsí trávního osiva. Zbylé odstraňované stromy a keře se nalézají v ploše
navrženého záhonu keřů, dojde tedy k celkovému rozprostření ornice do jam po pařezech
a na plochy s odstraněným drnem viz dále.
Následně budou na základě Výkresu č. 06 Osazovací plán – Segment 2 vytyčeny
plochy nových keřových záhonů. Bude zde sejmut travní drn tak, aby nebyla poškozena
současná výsadba. Poté bude navezena ornice, půda bude upravena kultivátorem a následně
uhrabána. Do připraveného záhonu budou do zalitých jamek (cca 10 l/ jamka) vysazeny keře
do prostoru mezi stávající výsadby a do plochy nových záhonů dle výkresu č. 06 Osazovací
plán – Segment 2. Růže budou sazeny do trojsponu 70 x 70 cm, ostatní keře dle osazovacího
plánu. Nakonec dojde k zamulčování výsadeb štěpkou o mocnosti cca 10 cm.
Dle Výkresu č. 06 Osazovací plán – Segment 2 budou vysázeny stromy s balem
do předem vyhloubených jamek o šířce i hloubce 1,5 násobku kořenového balu výpěstku, které
budou zality cca 50 litry vody. Při výsadbě je nutná 50% výměna substrátu z důvodu výsadby
do stávajícího, neupravovaného terénu. Po výsadbě je nutné dřevinu ukotvit k opěrným kůlům
(1 ks dřeviny/ 3 ks kůly) a kmen obalit ochrannou vrstvou z juty (1 ks dřeviny/ cca 3 bm juty
šířky 15 cm), bránící nadměrnému výparu vody ze dřeviny. Kolem každého jedince se mulčuje
štěpkou o ploše cca 0,5 m2 a mocností 10 cm s vytvořením kořenové mísy.
Na všechny nově vysázené dřeviny je vhodné aplikovat výchovný a zdravotní řez.
Stávající trávník je navržen k obnově prořezáním, dosevem a uválením.

1.6.3.3

Segment 3

Plocha: 2 034 m²
Svah: 1:5 až 1:2
V tomto segmentu dojde k rozsáhlejšímu kácení dřevin dle výkresu č. 03 Inventarizace
dřevin. U stromů i keřů je nutné odstranění pařezů, u stromů č. 28, 29, 57 a 59 je nutné
odstranění pařezů frézováním, jelikož se nalézají v ploše trávníku. V segmentu se nalézá
i stávající pařez P1, který je navržen k odstranění frézováním. Do vzniklých jam bude doplněna
chybějící ornice a budou zarovnány jámy po pařezech. Následně dojde k uhrabání terénu
a osetí plochy směsí osiva pro parkový trávník.
Zbylé odstraňované stromy a keře se nalézají v ploše navrženého záhonu keřů, dojde
tedy k odstranění pařezů a celkovému rozprostření ornice do jam po pařezech a na plochy
s odstraněným drnem viz dále.
Na soukromé parcele 19/7 je navržena k odstranění skupina smrků a borovic SS4 dle
Výkresu č. 03 Inventarizace dřevin. Na části této plochy bude zřízen záhon keřů, viz následující
technologie, Výkres č. 07 Osazovací plán – Segment 3, na zbytek plochy bude doplněna ornice,
terén bude upraven rytím a uhrabáním a bude zde vyseto travní osivo parkového trávníku.
Následně budou na základě č. 07 Osazovací plán – Segment 3 vytyčeny plochy
nových keřových záhonů. Bude zde sejmut travní drn tak, aby nebyla poškozena současná
výsadba. Poté budou do místa pro záhon ukotveny prkna pro zpevnění záhonu proti sesuvu
zeminy a doplněna ornice. Záhon budě obdělán rytím a uhrabán. Pak budou vyhloubeny jamky
dle osazovacího plánu do mezer mezi stávající výsadbou a do zbylé plochy záhonu, přičemž
keře budou sazeny do trojsponu dle nákresu, svída (Cornus alba 'Sibirica') do trojsponu 30 x 30
cm.
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U skupiny SK8 a solitérně rostoucích keřů č. 13, 14, 15 a 16 budou do volných prostor
doplněny nové keře tak, aby byla vytvořená souvislá skupina keřů.
Na horní hraně svahu na hranici vegetační plochy bude v celé délce stržen travní drn
v šířce 75 cm s výjimkou míst se stávající výsadbou. Bude zde doplněna chybějící ornice a pás
bude následně upraven kultivátorováním a hrabáním. Ve středu pásu bude po celé délce
vyhloubena rýha o hloubce i šířce 1,5 násobku kořenového balu keře, která bude zalita
odpovídajícím množstvím vody, a budou vysázeny keře dle osazovacího plánu v rozestupu 50
cm. Poté bude pás zamulčován cca 10cm vrstvou štěpky.
Na všechny nově vysázené dřeviny je vhodné aplikovat výchovný a zdravotní řez.
Při výsadbě není nutná výměna substrátu.
Stávající trávník je navržen k obnově prořezáním, dosevem a udusáním.

1.6.3.4

Segment 4

Plocha: 402 m²
Svah: rovina až svah 1:5
Před počátkem výsadeb zde dojde k odstranění určených keřů dle výkresu č. 03
Inventarizace dřevin. Následně budou na základě výkresu č. 08 Osazovací plán – Segment 4
vytyčeny plochy nových keřových záhonů. Bude zde sejmut travní drn tak, aby nebyla
poškozena současná výsadba. Poté bude navezena ornice, půda bude upravena kultivátorem
a následně uhrabána. Do upravené půdy budou vyhloubeny jamky, které se zalijí odpovídajícím
množstvím vody. Do připraveného záhonu budou vysázeny keře dle osazovacího plánu
Osazovací a vytyčovací plán – Segment 4. Nakonec dojde k zamulčování výsadeb cca 10cm
vrstvou štěpky.
Na všechny nově vysázené dřeviny je vhodné aplikovat výchovný a zdravotní řez.
Po výsadbě bude provedena obnova trávníku formou vertikutace s dosevem parkového osiva.
Na místa, kde jsou odstraněny keře s pařezy a není zde založen nový záhon, bude
rozprostřena ornice, která bude upravena kultivátorováním a uhrabáním a bude zde vyset
trávník. Travní osivo bude po výsevu zaváleno.
Stávající trávník je navržen k obnově prořezáním, dosevem a udusáním.

1.6.4

Postup prací

Postup prací bude následující:

1.6.4.1

Přípravné práce

-

vykácení dřevin;

-

odstranění pařezů;

Ateliér Gaia

23

Regenerace zeleně v obci Šebetov

-

zasypání děr po pařezech;

-

vymezení výsadeb.

1.6.4.2

Výsadba rostlin

1.6.4.2.1

Výsadba listnatých stromů

-

vyhloubení výsadbové jamky pro rostlinu (odpovídající 1,5 násobku velikosti
kořenového balu);

-

zálivka jamky;

-

výsadba stromu;

-

bandáž kmene z juty;

-

osázení opěrných kůlů paralelně ke kmínku (1 dřevina/ 3 ks kůly);

-

ukotvení dřeviny k opěrným kůlům;

-

mulčování štěpkou;

-

výchovný, zdravotní řez;

-

zálivka dle potřeby.

1.6.4.2.2

Výsadba listnatých keřů

-

založení záhonu

-

vyhloubení výsadbové jamky pro rostlinu (odpovídající 1,5 násobku velikosti
kořenového balu);

-

zálivka jamky;

-

výsadba keře;

-

mulčování štěpkou;

-

výchovný, zdravotní řez;

-

zálivka dle potřeby.

1.6.4.2.3

Výsadba živého plotu listnatého

-

založení záhonu

-

vykopání výsadbové rýhy pro rostliny (odpovídající 1,5 násobku velikosti
kořenového systému);

-

zálivka jamky;
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-

výsadba rostliny;

-

mulčování záhonu štěpkou;

-

výchovný, zdravotní řez;

-

zálivka dle potřeby.

1.6.4.2.4

Založení trvalého travního porostu

-

úprava půdy kultivátorováním;

-

úprava půdy hrabáním;

-

založení parkového trávníku výsevem.

1.6.4.2.5

Obnova trvalého travního porostu

-

prořezání trávníku s přísevem travního semene;

-

osev směsí pro obnovu trávníku

-

obdělání půdy válením, ve svahu dusáním.

1.6.5

Návrh dlouhodobého managementu

Cílem dlouhodobého managementu je vytvoření podmínek pro trvalou existenci
stabilního biotopu. Po založení bude nezbytné řízení sukcesních a jiných nežádoucích procesů.

1.6.5.1

Zapěstování živých plotů

Popis zapěstování a řezu je pouze orientační, viz Obrázek č. 1 Zapěstování listnatého
živého plotu. Rychlost růstu a ochota k větvení jsou specifické pro každý druh dřeviny a jsou
významně ovlivňovány výživou, polohou, typem zeminy a mnohými jinými faktory.
Opadavé listnáče po výsadbě zakrátíme silněji, až na jednu třetinu (ponecháme max.
30 cm výšky). V dalším roce krátíme hlavní výhony na polovinu, vedlejší asi o třetinu. Poté
každoročně krátíme vrchol asi o třetinu, až do doby dosažení požadované výšky.
Pro dosažení jednolité a hladké stěny využíváme skutečnosti, že po zastřižení letorostu
s vrcholovým pupenem vyrazí k intenzivnějšímu růstu pupeny boční a letorost se rozdvojí.
Dalším odstřižením částí nových letorostů s vrcholovými pupeny se vše opakuje, a to tak
dlouho, dokud plocha není zcela vyplněna listím či jehličím. Při prvním zastřihování boků
budoucího plotu ponecháváme v šíři rezervu, protože až do úplného zapojení listové plochy
bude plot stále mírně nabývat do šířky.
Boční stěny živých plotů i geometrických těles vyšších než 60 - 70 cm stříháme vždy
do kónusu, tak aby i spodní větve byly dostatečně osvětlené, a tím zajistíme jejich olistění
až k zemi.
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Řez provádíme na konci léta, tj. na přelomu července a srpna, po ukončení druhé
růstové periody. Pokud je nutné řezat častěji, řežeme také po ukončení jarního růstu v druhé
polovině května. Po jarním sestřihu bývají přírůstky silnější. Pro dosažení perfektního vzhledu je
někdy nutno podle potřeby přidat ještě třetí řez (střih) i mimo uvedená období.
Vzniklé vynechávky v plotě "vyspravíme" hlubším sestřihem pro podporu větvení,
při přihnojování můžeme postiženému keři mírně zvýšit dávky dusíku (větší dávka se projeví
změnou barvy listů).
Obr. č. 1 Zapěstování listnatého živého plotu

1.6.5.2

Následná péče o výsadby

-

výchovný popř. zdravotní řez dřevin (období vegetačního klidu);

-

kosení travnatých ploch (5x) – 7x – 10x dle potřeby;

-

kontrola úvazků a bandáže (zabránění zarůstání úvazků do dřevin);

-

po cca 5 – 7 letech odstranění kotvení dřevin;

-

případná dosadba v případě výpadku jedinců;

-

pletí plevele a eliminace případných invazních druhů;

-

domulčování;

-

zálivka dle potřeby (především v raných stádiích po výsadbě v letních
přísušcích).
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Cílem managementu je vytvoření optimální druhové i prostorové skladby jednotlivých
ploch.

1.7

STŘETY ZÁJMŮ A LIMITY ÚZEMÍ

Návrh respektuje ochranná pásma stávajících inženýrských sítí.

1.8

BEZPEČNOST PRÁCE

Všichni pracovníci musí být před započetím prací prokazatelně poučeni o bezpečnosti
práce. Při všech stavebních pracích je nutno dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy,
zejména vyhl. ČÚBP, ČBU č. 324/1990 Sb. a další.

1.9

FINANCOVÁNÍ AKCE

Položkový rozpočet řešených ploch se nachází v samostatné příloze projektové
dokumentace. Rozpočet je zpracován podle metodických návodů a postupů stanovení ceny
stavebního díla ÚRS. Uvedené ceny jsou cenami orientačními, platnými pro rok zpracování
dokumentace a slouží jako podklad pro výběrové řízení k realizaci záměrů.

1.10

POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Výsadby byly skloubeny s prostorovým uspořádáním sítí technické infrastruktury.
Technologické zásady výsadeb stromů v ulicích jsou stanoveny v ČSN pro obor
Sadovnictví a krajinářství – Technologie vegetačních úprav v krajině, které vydal Český
normalizační institut v únoru roku 2006 s platností od 1. 3. 2006:

ČSN 83 9011: Práce s půdou
ČSN 83 9021: Rostliny a jejich výsadba
ČSN 83 9041: Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu
ČSN 83 9051: Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy
ČSN 83 9061: Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

1.11

POŽADAVKY NA PROVOZ
ENERGIÍCH, DOPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ APOD.

ZAŘÍZENÍ,

ÚDAJE

O MATERIÁLECH,

Revitalizované území je vymezeno hranicemi dle podkladů a dohody s investorem.
Pro sadové úpravy je třeba zřídit dočasný prostor zařízení staveniště cca 100 m2
na pozemcích obce Šebetov v řešených segmentech. Tento manipulační prostor bude chráněn
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dočasnou oplocenkou a poslouží ke skládce materiálu (mulč, rostlinný materiál, komplety kůlů,
hnojiva apod.). Tento prostor lze umístit kdekoliv v řešeném území v prostoru mimo vzrostlou
zeleň.

1.12

ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE
Projektová dokumentace neřeší pěší komunikace, tudíž tato problematika není řešena.

1.13

DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE

V průběhu realizace regenerace vybraných veřejných ploch zeleně, aby nedocházelo
ke znečišťování navazujících komunikací a chodníků, musí být zabezpečeno ohrazením proti
vstupu třetích osob. Musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.
Účelem realizace regenerace zeleně je zvýšení ekologické a estetické hodnoty, ale hlavně
ozdravení těchto zelených ploch v obci Šebetov.

1.14

ZÁVĚR

Řešené plochy obce Šebetov jsou významné plochy zeleně v intravilánu obce, kdy se
nejedná o plochy s rekreační funkcí, ale o plochy vizuálně exponované, které jsou v současné
době v zanedbaném stavu. Zjevně se zde projevuje fakt absence koncepčního řešení a údržby
zeleně, co mělo za následek doplňování plochy o různé výsadby samotnými obyvateli.
Obyvatelé se o prostory starají často pečlivě a důkladně, chybí zde ale jednotný koncept, což
se projevuje v nepřehlednosti a roztříštěnosti ploch.
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2 DOKLADOVÁ ČÁST
Před zahájením realizačních prací je nutné obstarat platné povolení ke kácení
od Obecního úřadu Šebetov.
Pro podání žádosti o dotace z Evropských fondů, operačního programu Životní
prostředí je nutné komplexní stanovisko vlivu záměru na životní prostředí od krajského úřadu
a povolení ke kácení, výpis z Katastru nemovitostí, výtah Územního plánu o souladu/ nesouladu
záměru s územním plánem obce.
V případě realizace záměru i na soukromých parcelách je nutný písemný souhlas
všech soukromých vlastníků.
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3 VÝKRESOVÁ ČÁST
Výkres č. 01 Širší vztahy
Výkres č. 02 Majetkoprávní vztahy a limity území
Výkres č. 03 Inventarizace dřevin
Výkres č. 04 Návrh řešení
Výkres č. 05 Osazovací plán – Segment 1
Výkres č. 06 Osazovací plán – Segment 2
Výkres č. 07 Osazovací plán – Segment 3
Výkres č. 08 Osazovací plán – Segment 4
Výkres č. 09 Vytyčovací plán
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4 FOTODOKUMENTACE

Obr. č. 2 dokládá podobu první segmentu 1

Obr. č. 3 zachycuje charakter druhého řešeného segmentu 2 s ovocnými stromy a směsí keřů
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Obr. č. 4. znázorňuje nesourodou směs keřů ve svahu v třetím segmentu 3

Obr. č. 5. demonstruje podobu výsadeb v čtvrtém řešeného segmentu 4
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5 ROZPOČET
Rozpočet je vykalkulován na základě tržních cen užitého materiálu. Pro nacenění prací
byl použit schválený ceník URS platný pro rok 2011.
Vzhledem k inflaci a postupnému zvyšování cen projektant nemůže ručit za výši
rozpočtu v době realizace, pro eliminaci tohoto stavu byla k rozpočtu připočítaná rezerva ve výši
5% v rozpočtu.
Rozpočet vypracovaný dle Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS
stanovuje orientační cenu za vykonaný úkon. Tento rozpočet slouží jako podklad pro zadání
výběrového řízení pro výběr realizátora záměru.
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6 PŘÍLOHY
Příloha č. 1 Inventarizace stromů, skupin stromů a metodika inventarizace
Příloha č. 2 Inventarizace keřů, skupin keřů, živých plotů, trvalek a pařezů
Příloha č. 3 Přehled řazení rozpočtů a výkazů výměr
Celkový rozpočet
Rozpočet
Slepý výkaz výměr
Specifikace rostlinného materiálu
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