11. VEGETAâNÍ ÚPRAVY
P¤I REVITALIZACÍCH
V první ﬁadû je tﬁeba chránit stávající zeleÀ, která se pﬁirozenû
vyvíjí, a vyuÏívat samovolného zarÛstání. Je to nejlacinûj‰í, tato
zeleÀ zpravidla dobﬁe vyhovuje místním podmínkám a nejlépe
prospívá.
• PﬁedbûÏné kácení dﬁevin, kter˘m se nûkteﬁí investoﬁi snaÏí vytvoﬁit dojem men‰í pﬁírodní hodnoty lokality, a tedy vût‰í potﬁebnosti
„revitalizaãní“ stavby, je pﬁi posuzování zámûru nutnû vnímáno
negativnû.
• Ru‰ivé zásahy do zelenû pﬁi v˘stavbû je nutno minimalizovat. Stávající zeleÀ a rozsah kácení musejí b˘t zakresleny v provádûcí
dokumentaci stavby, kácení dﬁevin pokryto pﬁíslu‰n˘m úﬁedním
povolením. Dﬁeviny v dosahu stavební ãinnosti musejí b˘t chránûny pﬁed po‰kozením.
• Z nûkter˘ch m˘cen˘ch dﬁevin mohou b˘t ponechávány alespoÀ paﬁezy, které následnû obrazí. T˘ká
se napﬁíklad ol‰í, vrb, jasanÛ,…
• Souãástí dokonãovacích prací stavby je o‰etﬁení v‰ech po‰kození dﬁevin, hlavnû ãisté oﬁezání pah˘lÛ
po uláman˘ch vûtvích.
• Stavbou obnaÏené nebo umûle vytvoﬁené povrchy, které není potﬁeba co nejdﬁíve stabilizovat
travnat˘m krytem, b˘vá vhodnûj‰í nechat volné pro semenn˘ nálet místních druhÛ dﬁevin.
V tûchto pﬁípadech se povrch nehumusuje a neosévá travní smûsí - na jílu ãi ‰tûrku se semena
podstatnû lépe uchycují neÏ na povrchu zatravnûném nebo zabuﬁenûlém. Nejvydatnûj‰í b˘vají nálety
ol‰í, v nivách velk˘ch ﬁek topolÛ. Ol‰ovému náletu je vhodné plochu vystavit na podzim, semena
napadávají bûhem zimy.
• Pozornost je tﬁeba vûnovat i vhodnému osetí smûsí trav a bylin. Je zapotﬁebí zváÏit nezbytnost osevu
a dále vhodnost druhového sloÏení a pÛvodu osiva. Ménû tu nûkdy mÛÏe b˘t více.
V ﬁadû pﬁípadÛ ov‰em není pﬁirozené dﬁevinné zelenû dost a je tﬁeba ji zakládat ãi doplÀovat v˘sadbami.
Tu je nutné, aby projekt revitalizace obsahoval serioznû zpracovan˘ návrh ozelenûní, vãetnû situace v˘sadeb, z níÏ je zﬁejmé, kam se má co vysadit. Tento projekt slouÏí nejen pro orientaci dodavatele,
ale také pro následnou kontrolu. Ozelenûní se v rámci revitalizaãní akce pokládá za jeden ze stavebních
objektÛ a jeho projekt je souãástí dokumentace, na jejímÏ základû je vydáváno stavební povolení
a posléze provádûna kolaudace. Návrh ozelenûní zpracovává pﬁíslu‰n˘ odborník.
BohuÏel ozelenûní doposud ne vÏdy patﬁilo k siln˘m stránkám revitalizací. Nejãastûj‰í nedostatky:
• Chybí kvalifikovan˘ návrh ozelenûní, vãetnû specifikace druhu dﬁevin, typu a velikosti sazenic
a zpÛsobu nakládání s nimi.
• Jednotlivé v˘sadby v nevyhovujícím mnoÏství a struktuﬁe, nevhodná aplikace návykÛ ze zahrádkáﬁsk˘ch, okra‰lovacích nebo silniãáﬁsk˘ch metod v˘sadeb. Opomíjení tradiãnû dobﬁe vypracovan˘ch lesnick˘ch postupÛ. Nedostateãná intenzita ozelenûní, opomíjející pomalé nabíhání pokryvu
plochy mlad˘mi v˘sadbami a ztráty, k nimÏ postupnû dochází.
• Nevhodná struktura v˘sadeb - „patníkové“ linie, pﬁíli‰ ﬁídké skupiny v cílov˘ch rozestupech
vzrostl˘ch stromÛ, chaotické plo‰né rozhozy sazenic bez ohledu na druhy.
• Nevhodná volba druhÛ - nikoliv místního pÛvodu, nepﬁizpÛsobené stanovi‰tím.
• Malé (lesnické) sazenice bez patﬁiãné péãe, Ïivoﬁící v buﬁeni.
• Pﬁíli‰ velké sazenice ze ‰kolkaﬁské nabídky alejov˘ch stromÛ - jsou drahé, vyvracejí se, oh˘bají
nebo lámou, jejich tvar mnohdy neodpovídá pﬁirozenému rÛstu v krajinû.
• Snaha ‰etﬁit peníze vykopáváním sadebního materiálu v pﬁirozen˘ch náletech. Jen nûkteré
druhy, jako lípy nebo lísky, pomûrnû dobﬁe sná‰ejí velmi drastické zacházení s koﬁenov˘m systémem,
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nezapûstovan˘m pro pﬁesazování. Naopak tﬁeba duby, bﬁízy nebo trnky sná‰ejí pﬁesazování z náletÛ
‰patnû. Vût‰inou pﬁijde ‰etﬁení tohoto druhu dost draho.
Nekvalitní, zaschl˘ ‰kolkaﬁsk˘ materiál. Sazenice po‰kozené pﬁechováváním na vzduchu. RovnûÏ
del‰í pﬁechovávání ve vodû sazenice niãí.
·patná technologie v˘sadby. Nekvalitní podpûrn˘ kÛl. Nízké uvázání.
Nedostateãné následné o‰etﬁování, zejména zálivka, obÏínání a mulãování.
Nedostateãná ochrana pﬁed zvûﬁí.

11.1 Druhy dﬁevin a sadební materiál
Revitalizace dbají vhodného, místního pÛvodu, genetické ãistoty a dobrého zdravotního stavu sadbového materiálu. Kvalitu a pÛvod musejí garantovat odborné ‰kolkaﬁské závody. Vhodná druhová
skladba je vûcí návrhu ozelenûní. Jistá rizika kvality materiálu jsou pﬁi vyuÏívání náletÛ, zvlá‰tû v blízkosti okrasn˘ch parkÛ, které mohou b˘t zdrojem genové kontaminace.
Lesnickou problematiku upravuje zákon 289/1995 Sb., o lesích, a vyhlá‰ka 82/1996 Sb. Ministerstva
zemûdûlství, o genetické klasifikaci, obnovû lesa, zalesÀování a o evidenci pﬁi nakládání se semeny
a sazenicemi lesních dﬁevin. I pﬁi revitalizaãních v˘sadbách na nelesní pÛdû je Ïádoucí dbát na pÛvod
a kvalitu genetického materiálu v duchu uvedené vyhlá‰ky.
Pﬁíklady dﬁevin, vhodn˘ch pro revitalizace:
Vrby - v âechách pﬁirozenû roste pﬁes 20 druhÛ vrb a celá ﬁada jejich kﬁíÏencÛ. Nûkolik druhÛ je vzácn˘ch, ty jsou vázány na zcela specifická stanovi‰tû (napﬁ. nûkteré nízké druhy rostoucí v mokﬁadních
loukách a ra‰elini‰tích). Jinak se pro kaÏdou oblast najdou vhodné druhy rÛzného vzrÛstu - stromového,
niÏ‰ího stromového, keﬁového. Vrby vyÏadují vodu (s v˘jimkou vrby jívy) a slunce, dobﬁe koﬁenují
z prutÛ a tyãí, zaraÏen˘ch do zemû. Sná‰ejí dobﬁe záplavy a kolísání hladiny vody. Jejich místo je na
nezastínûn˘ch bﬁezích a vlhk˘ch místech, a to i pﬁímo v bﬁehové ãáﬁe. Keﬁové vrby jsou velmi vhodné
k vegetaãnímu pokrytí míst, kde stromov˘ porost není z nûjakého dÛvodu vhodn˘.
Ol‰e lepkavá - svûtlomiln˘ strom bﬁehÛ, mokﬁadÛ a vlhk˘ch míst, vydrÏí záplavy. Vyroste v místech
vyslovenû vlhk˘ch i su‰‰ích, ale ‰patnû sná‰í v˘znamné zmûny polohy hladiny podzemní vody - na
zmûny zamokﬁení pﬁi stavbách ãasto reaguje chﬁadnutím aÏ uhynutím.
Ol‰e ‰edá - druh ol‰e s omezenûj‰ím areálem, pﬁeváÏnû horsk˘m a podhorsk˘m. Nenároãná dﬁevina,
v niÏ‰ích polohách je vysazována a místy se ‰íﬁí. Vzhledem k pÛvodnímu areálu roz‰íﬁení není pro revitalizace v niÏ‰ích a stﬁedních polohách vhodná.
Stﬁemcha obecná - pﬁizpÛsobiv˘ a odoln˘ nízk˘ strom aÏ keﬁ. Roste na vlhk˘ch místech i v podrostu,
v luÏním lese a na bﬁezích vod mÛÏe tvoﬁit spodní patro, ve vegetaci zastínûné. Její doba je ãasnû na
jaﬁe, kdy ozdobí luhy bíl˘m kvûtem. Snadno se mnoÏí koﬁenov˘mi oddûlky.
Dub letní - nosná dﬁevina tûch partií na‰ich luhÛ, v nichÏ trvale nestojí voda a které nejsou ãastûji
zaplaveny. Obãasné zaplavení krat‰í 14 dnÛ snese. Hlubok˘m kÛlov˘m koﬁenem musí dosáhnout na
podzemní vodu. Právû pro kÛlov˘ koﬁen se obtíÏnû pﬁesazuje, pro v˘sadby nutno poÏadovat kvalitní
‰kolkované sazenice.
Dub zimní - nemá hlubok˘ kÛlov˘ koﬁen, tedy se o nûco lépe pﬁesazuje. Záplavy nesná‰í. Oproti dubu
letnímu je i v sortimentu ‰kolek ponûkud opomíjen, a proto si zaslouÏí pozornost.
Líska obecná - vitální keﬁ rÛzn˘ch typÛ stanovi‰È, mimo zabahnûlé pÛdy a ra‰eliny. Dobﬁe se pﬁesazuje,
a to i z náletÛ, rychle roste a zapojuje se.
Jasan ztepil˘ - kvalitní strom luÏních lesÛ, prameni‰È i vlhk˘ch svahÛ. Zamlada snese i zástin. Nesná‰í
stagnující vodu a ra‰eliny, záplavy jen po krátkou dobu poãátkem vegetace. Vitální, dobﬁe ujímav˘, dá
se úspû‰nû pﬁesazovat i z náletÛ.
Jilmy (habrolist˘, horsk˘, vaz) - neÏ byly zdecimovány houbov˘mi nákazami, patﬁily k nosn˘m dﬁevinám nûkter˘ch typÛ lesních porostÛ, vãetnû luÏních. V mládí vitální, rychle rostoucí, sná‰ejí ãásteãn˘
zástin, prospívají ve vlhk˘ch místech a dobﬁe sná‰ejí záplavy. Stojí za to podporovat jejich návrat do
krajiny. Ze zdravotních dÛvodÛ je ale vhodné vysazovat oddûlenû jednotlivé stromy.
100

Javor klen - strom vlhãích stanovi‰È od niv po svahy a suÈoviska, nesná‰í stagnující vodu a záplavy.
Javor mléã - lépe neÏ klen sná‰í zastínûní a stagnující vodu, a proto se obãas vyskytuje i v luÏních
lesích. Nemá v‰ak rád v˘kyvy v hladinû podzemní vody.
Javor babyka – roste v teplomilnûj‰ích listnat˘ch lesích a ãasto i v luÏních lesích.
V‰echny tyto druhy javoru se velmi dobﬁe ‰íﬁí pﬁirozen˘m náletem.
Lípy velkolistá a malolistá - stromy dobﬁe pﬁizpÛsobivé rÛzn˘m vlhkostním a svûteln˘m podmínkám,
uplatní se od vlhkého luÏního porostu po suché stránû. Jsou velmi vitální a lze je s dobr˘m v˘sledkem
pﬁesazovat i z pﬁirozen˘ch náletÛ.
Bﬁízy - svûtlomilné stromy v˘raznû prÛkopnického zaloÏení. Obsazují obnaÏená vlhká místa i skály,
ov‰em nesná‰ejí kolísání hladiny vody. Jsou neãekanû citlivé na pﬁesazování - pokusy o pﬁesazování
„snadno dostupn˘ch lacin˘ch“ stromkÛ z pﬁirozen˘ch náletÛ b˘vají neúspû‰né.
Topol ãern˘ - strom vlhk˘ch niv vût‰ích ﬁek (dolní Vltava, Labe), Ïádá pohybující se, nikoliv stagnující podzemní vodu. Prav˘ ãern˘ topol je cennou a dnes pomûrnû vzácnou domácí dﬁevinou. Pozor na
neÏádoucí kﬁíÏence - tzv. kultivarní topoly, které se snaÏíme z krajiny pro jejich nepÛvodnost spí‰ vytlaãovat.
Topol osika - svûtlomiln˘ strom, sná‰ející rÛzné vlhkostní pomûry, s v˘jimkou záplav. Po pokácení
stromu mimoﬁádnû silnû vyráÏejí z koﬁenÛ v˘honky.
Brslen evropsk˘ - teplomiln˘ keﬁ, schopn˘ rÛst od vlhk˘ch luhÛ po suché stránû. Spolehliv˘ pﬁi
pﬁesazování.
Kalina obecná - vlhkomiln˘ keﬁ, sná‰ející zastínûní.
Pokud na revitalizaci navazuje ozeleÀování pasáÏí dál od vody, mohou se uplatnit i dal‰í dﬁeviny,
napﬁíklad:
Buk lesní - nosná dﬁevina v zalesnûn˘ch svazích, nesná‰í vodu vystupující k terénu, záplavy a údolí
s ãast˘mi inverzemi a pozdními mrazíky (mrazové kotliny).
Habr obecn˘ - stinná dﬁevina svûÏích svahÛ, nesná‰í pravidelné záplavy a zra‰elinûní.
Trnka obecná - Keﬁ vhodn˘ do such˘ch protierozních mezí a svahÛ. Jak je obtíÏné zbavit se jí tam, kde
jí nechceme, tak obtíÏnû se pﬁesazuje. Pﬁesazování z náletu je velmi nespolehlivé, nutno vysazovat kontejnerové ‰kolkaﬁské sazenice.
Hloh jednosemenn˘ - cenn˘ keﬁ do su‰‰ích svahÛ, protierozních pásÛ a mezí. Kontejnerové sazenice
se vcelku spolehlivû ujímají.
Svída krvavá - nenároãn˘, pﬁizpÛsobiv˘ keﬁ, vhodn˘ od okrajÛ luÏního lesa po suché protierozní pásy
a meze. Vitálnû se ‰íﬁí.
Ovocné stromy - do svahÛ, mezí a jako doprovod k cestám, navazujícím na revitalizaãní zásahy, jsou
vhodné v˘sadby ovocn˘ch dﬁevin zejména tûch druhÛ, které nevyÏadují soustavn˘ ﬁez - hru‰eÀ, ‰vestka,
tﬁe‰eÀ, oﬁe‰ák královsk˘, nûkteré odrÛdy jablonû, pﬁípadnû jabloÀ lesní. Pro krajináﬁské v˘sadby jsou
vhodnûj‰í stromy neroubované nebo roubované na podnoÏích, umoÏÀujících vysokokmenn˘ rÛst.
V pﬁípadû roubovan˘ch stromÛ ve volné krajinû je vhodné uplatÀovat staré krajové odrÛdy.
V revitalizaãních v˘sadbách by se nemûly vyskytovat kultivarní topoly, vypûstûné kﬁíÏením topolu
ãerného a nûkter˘ch americk˘ch druhÛ. Naopak, tyto stromy, které byly pomûrnû hojnû vysazovány
v padesát˘ch a ‰edesát˘ch létech 20. století, je vhodné v bﬁehov˘ch porostech postupnû nahrazovat pﬁirozen˘mi druhy. Bﬁehové porosty kultivarních topolÛ jsou málo vhodné nejen biologicky, ale také technicky. Obsazují bﬁehov˘ koridor natolik, Ïe se jiÏ pod nimi neuplatní ol‰e a vrba, ale zase pod nimi
zÛstává dost prostoru a svûtla pro podrost, v nûmÏ se nejãastûji uplatÀují rumi‰tní druhy. Nev˘hodou
stejnovûk˘ch porostÛ kultivarních topolÛ je také pomûrnû brzké souãasné zestárnutí a rozpad.
Typy sazenic podle koﬁenového systému a velikosti
Sazenice se prodávají prostokoﬁenné, balové nebo kontejnerované:
• Prostokoﬁenné sazenice jsou nejlacinûj‰í a pro ﬁadu revitalizaãních úloh pﬁi správném zacházení
a následné údrÏbû vyhovují. Malé stromky v˘‰ky nûkolik decimetrÛ aÏ cca 80 cm se hodí pro souvislé v˘sadby lesnického typu, které následnû budou obÏínány. Star‰í sazenice do v˘‰ky cca 1,5 m jsou
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Typická poloha nûkter˘ch druhÛ dﬁevin od bﬁehÛ vodního prvku po suché protierozní meze.

pouÏitelné pro jednotlivé v˘sadby, jsou v‰ak citlivé na postup v˘sadby a v su‰‰ích místech vyÏadují
dostateãnou následnou zálivku. Pokud jim v tûchto náleÏitostech nebude moÏné dostateãnû vyhovût,
je lep‰í prostokoﬁenné sazenice nesázet.
• S koﬁenov˘m systémem zapûstovan˘m do pﬁepravitelného balu se zpravidla prodávají vût‰í sazenice
urãené pro jednotlivé v˘sadby. Balové sazenice stﬁedních velikostí jsou draÏ‰í a tûÏ‰í neÏ odpovídající sazenice prostokoﬁenné, lépe se v‰ak ujímají. Pro vût‰inu revitalizaãních úloh jsou vhodné. Velké
balové sazenice alejov˘ch apod. typÛ jsou obvyklé v mûstském sadovnictví, pﬁi v˘sadbách v krajinû
v‰ak je jejich pouÏitelnost omezená. Vzhledem k nákladnosti a znaãn˘m nárokÛm na údrÏbu jich lze
pouÏít spí‰e jednotlivû jako v˘razn˘ch dominant. Pozor na fal‰ované baly, které mohou pocházet
z pﬁerostl˘ch ‰kolkaﬁsk˘ch hustníkÛ a místo náleÏitû zapûstovaného balu mají jen osekané koﬁeny,
zabalené do hadru.
• Podsadité sazenice v˘‰ky cca 0,5 aÏ 2 m (keﬁe pﬁimûﬁenû men‰í), zapûstované v kontejnerech
(=kvûtináãích), lépe neÏ sazenice prostokoﬁenné obstávají v nepﬁízniv˘ch pomûrech, jsou ménû
nároãné na následnou péãi a mohou b˘t sázeny po vût‰í ãást roku. Vût‰í cena je dostateãnû vyváÏena
vût‰í spolehlivostí. Jejich nabídka se dnes roz‰iﬁuje, pro snaz‰í technologii v˘roby a lep‰í manipulovatelnost proti balov˘m sazenicím dnes v ﬁadû ‰kolek ovládají kategorii stﬁedních velikostí. Pro
v˘sadby v su‰‰ích místech a vÛbec nároãnûj‰ích podmínkách jsou kontejnerové sazenice nejvhodnûj‰í. Hodnotu sazenic ov‰em mÛÏe zmen‰ovat pﬁíli‰ dlouhé pûstování v kontejnerech. Zvlá‰tû
nûkteré dﬁeviny, jako tﬁeba duby, mají v˘razn˘ sklon k zatoãení koﬁenÛ, coÏ pro postiÏené jedince
znamená trvalé znehodnocení.

11.2 Struktura v˘sadeb
V revitalizacích obãas pﬁetrvávají snahy o v˘sadbu v pravideln˘ch ﬁadách podél bﬁehÛ, která je nejvíce
vzdálena pﬁírodním pomûrÛm. Pravidelná liniová v˘sadba nevytváﬁí samostatné úkrytové skupiny
s vlastním mikroprostﬁedím, její vzhledové vyznûní b˘vá slab‰í, zvlá‰tû pokud nûkteré stromy zajdou.
Podle star˘ch, pﬁekonan˘ch zvyklostí jsou dosud v nûkter˘ch pﬁípadech navrhovány v˘sadby pouze po
jednom bﬁehu toku, kvÛli strojnímu ãi‰tûní. Tento poÏadavek vychází z pﬁedstavy, Ïe koryto je odvodÀovacím kanálem, kter˘ je tﬁeba v zájmu udrÏování prÛtoãnosti soustavnû proãi‰Èovat. U pﬁirozeného nebo
revitalizovaného koryta se pﬁipou‰tí proãi‰Èování jen ojedinûle, pokud k tomu jsou zvlá‰tní dÛvody, protoÏe niãí oÏivení a zahloubením a soustﬁedûním proudu ohroÏuje stabilitu. Pﬁi revitalizacích je tﬁeba
pﬁimûﬁenû vyuÏívat potenciálu obou bﬁehÛ a revitalizaãní v˘sadby provádût oboustrannû.
V nûkter˘ch pﬁípadech panuje obava, Ïe vysazené dﬁeviny mohou prorÛst do odvodÀovacích drenáÏí a naru‰it jejich funkci. Není vhodné vysazovat dﬁeviny pﬁímo do prÛbûhu odvodÀovacích zaﬁízení, která mají b˘t
zachována. Na druhou stranu, z hlediska revitalizací je odeznívání funkce drenáÏí spí‰e Ïádoucí a instituce,
zab˘vající se revitalizacemi, by pro ochranu odvodÀovacích zaﬁízení nemûly vyvíjet víc aktivity, neÏ
poÏadují pﬁíslu‰ní majitelé a správci pozemkÛ, úãastnící se vodoprávního ﬁízení k revitalizaãní stavbû.
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11.2.1 Lesnická v˘sadba
se pouÏívá pro souvislé ozeleÀování vybran˘ch ploch. Prostokoﬁenné sazenice o v˘‰ce zhruba do 0,5
metru se vysazují na husto, bûÏná je obdélníková síÈ cca 1 x 0,5 m. V˘sadbu je nutné následnû obÏínat,
aby ji neudusila buﬁeÀ. Proto se sází v pravidelné síti nebo alespoÀ v ﬁadách. Jak tyto v˘sadby rostou,
provádûjí se v˘chovné probírky, kter˘mi se postupnû upravuje rozestup stromÛ a ru‰í pravidelnost
jejich rozmístûní.
Oproti v˘sadbám v hospodáﬁsk˘ch lesích pﬁi krajináﬁsk˘ch v˘sadbách se uplatní pestﬁej‰í
skladba dﬁevin. Pak ov‰em málo vhodn˘m ﬁe‰ením by bylo osázet celou plochu dokonale rozmíchanou smûsí druhÛ. Pﬁirozené tváﬁnosti porostÛ spí‰e odpovídá vytváﬁení skupin sazenic jednotliv˘ch nosn˘ch druhÛ. Tyto skupiny by mûly b˘t dostateãnû velké, aby prosadily svoji svébytnost.
Rozmístûní skupin zohledÀuje podrobné ãlenûní plochy podle svûteln˘ch, vlhkostních apod. podmínek. Pﬁi volbû druhového spektra dﬁevin je zapotﬁebí co nevíce vycházet z poznatkÛ lesnické typologie
(PrÛ‰a 2001) a fytocenologie (Neuhäuslová 1998). První informaci pﬁinese pohled do lesnick˘ch
typologick˘ch map a map potenciální pﬁirozené vegetace. Cílem je, aby dﬁevinná skladba byla pﬁirozená a stanovi‰tnû odpovídající.
Plochy lesnick˘ch v˘sadeb je tﬁeba chránit pﬁed zvûﬁí oplocenkami a odpuzujícími nátûry. PouÏití
individuálních ochrann˘ch obalÛ z umûlé hmoty není v souvislé v˘sadbû efektivní. JiÏ proto, Ïe kaÏd˘
stromek s obalem je potﬁeba dobﬁe zajistit kÛlem, aby jej obal neohnul k zemi. Souvisle kÛlovat
v plo‰né v˘sadbû není únosné. Lesnické v˘sadby je tﬁeba obÏínat – podle velikosti stromkÛ – 3 aÏ
5 let.
11.2.2 Skupinová v˘sadba
nepokr˘vá ﬁe‰enou plochu souvisle. Zakládá shluky ãi ﬁady nebo jen doplÀuje stávající porost. Pﬁi krajináﬁsk˘ch v˘sadbách se osvûdãuje pouÏití stﬁednû velk˘ch sazenic, tedy velikosti zhruba mezi 0,5 aÏ 1,5
metru, které staãí obÏínat jenom v první sezónû. Vzhledem ke ztrátám ve v˘sadbách prostokoﬁenn˘ch
sazenic se dnes v pﬁípadû hor‰ích, su‰‰ích stanovi‰È praxe pﬁiklání k pouÏívání sazenic kontejnerovan˘ch.
Ve skupinách není zpravidla vhodné sázet v mal˘ch hustotách a cílov˘ch rozponech, odpovídajících korunám dospûl˘ch stromÛ. (To je pﬁístup okrasného sadovnictví, které v‰ak jednak uÏívá vût‰í
a draÏ‰í sazenice, jednak jim vûnuje podstatnû lep‰í následnou péãi, neÏ jaká pﬁipadá v úvahu u krajináﬁsk˘ch v˘sadeb.) Skupiny se zakládají podstatnû hustûji. Ostatnû i pﬁíroda nechává nahusto rostoucí
semenáãe soutûÏit. Sázení ve vût‰í hustotû podporuje brzk˘ vznik ochranného mikroklimatu skupiny,
brzké dosaÏení pokryvného efektu, v˘znamného pro navazující oÏivení porostu a pro ochranu jednotliv˘ch stromÛ nebo keﬁÛ pﬁed zvûﬁí, a také vytváﬁí rezervy pro pﬁípad ztrát.
Zvlá‰tû keﬁe má smysl sázet pouze v kompaktních skupinách. Koruny jedincÛ by se mûly dot˘kat
nejpozdûji ve tﬁetím roce rÛstu. Pokud zakládáme skupiny keﬁov˘ch vrb zapichováním prutÛ, rozestupy
mezi pruty mohou b˘t velmi malé, aÏ 10 cm. Vrbové pruty jsou totiÏ zvlá‰È vyhledávány zvûﬁí,
a zatímco jednotlivû by byly zniãeny, v hust˘ch skupinách odolají.
KaÏdá stromová sazenice ve v˘sadbách tohoto charakteru musí mít kvalitní kÛl, nûkdy je vhodné
pomocí kÛlÛ vyznaãovat i keﬁové skupiny. Není vhodn˘ such˘ klacek nebo laÈka z krajinky, která se po
pÛl roce ulomí nebo vyviklá a sazenice ji bude muset podpírat. KÛl má poskytovat stromku oporu, chránit jej a ukazovat obÏínaãi nebo zalévaãi jeho polohu. KÛl by mûl vydrÏet alespoÀ tﬁi roky a mûl by b˘t
tak dobﬁe zatluãen do zemû, aby ho snadno nevytáhl ani zdatn˘ uliãník. Na kÛly se nehodí tyãe z habru,
javoru, jeﬁábu a z dal‰ích dﬁev, která rychle hnijí a lámou se. Nejlep‰í jsou akátové nebo smrkové tyãe.
Ochrana pﬁed zvûﬁí je v krajinû kategorickou nutností.
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11.2.3 Jednotlivé v˘sadby
AÏ na v˘jimky není vhodné v krajinû sázet vysoké, tzv. alejové sazenice, které jsou pûstovány speciálnû pro v˘sadby u komunikací a v okrasném sadovnictví. Jsou nepﬁimûﬁenû drahé, nároãné na
zacházení a ãasto je z nich prapodivn˘ stoÏár nahoﬁe se ‰tûtem, z nûhoÏ sotva kdy bude strom s pﬁirozenû tvarovanou korunou.
Ani pﬁi jednotliv˘ch v˘sadbách není vÏdy vhodné sazenice stromÛ stﬁední velikosti, od 1 do 2 m,
které jsou pﬁi krajinotvorn˘ch opatﬁeních nejbûÏnûj‰í, sázet v cílov˘ch rozestupech. Takto zaloÏen˘ porost se pﬁíli‰ dlouho zapojuje, jednotlivé stromy si pﬁíli‰ dlouho vzájemnû neposkytují podporu.
Navíc kdyÏ dojde k ãásteãn˘m ztrátám, porost ztrácí souvislost. Proto je vhodné i jednotlivû sázet hustûji, coÏ se mj. blíÏí zpÛsobu, kter˘m pﬁíroda vytváﬁí pﬁirozené porosty. V pﬁípadû potﬁeby pak lze
následnû provádût probírky. Kompromisní vzdálenost sazenic je zhruba na jejich v˘‰ku.
Jednotlivá v˘sadba v cílov˘ch rozestupech se provádí u ovocn˘ch stromÛ, i kdyÏ se tu pouÏívá pﬁedev‰ím sazenic, které mÛÏeme oznaãovat jako stﬁednû velké. Nûkteﬁí lidé nejsou v˘sazování ovocn˘ch
stromÛ do krajiny naklonûni. Obávají se nárokÛ na údrÏbu, hlavnû proﬁezávání, a toho, Ïe sbûraãi polezou za ovocem a budou lámat vûtve. Svou roli asi hraje také obava, hodná ãeského ãlovûka, Ïe by se
nûkdo mohl sbûrem ovoce nezaslouÏenû obohatit. Tyto dÛvody jsou vpodstatû vykonstruované - ovocné
stromy v na‰í krajinû byly a zatím je‰tû jsou, a Ïádné velké ‰kody tím nenastávají, ba právû naopak.
Problémy budou samozﬁejmû men‰í, pokud sázíme vhodné stromy. Bez vût‰ích zásahÛ se obejdou tﬁeba
hru‰nû a ‰vestky, proﬁezávání vyslovenû nemají rády tﬁe‰nû a oﬁe‰áky. Jablonû nesázíme na zákrskov˘ch podnoÏích, ale na semenáãích. Tady je také pﬁíleÏitost pro rÛzné staré a místní odrÛdy. U krajináﬁsk˘ch v˘sadeb, kde je zájem o ovoce druhoﬁad˘, mÛÏeme pouÏívat neroubované semenáãe.
Doufejme, Ïe se pod tlakem poptávky jiÏ brzy zvût‰í ‰kolkaﬁská nabídka tohoto materiálu.
11.2.4 Kombinované v˘sadby
se v krajinû uplatní asi nejvíce. Podle místních podmínek, a také podle materiálu, kter˘ je k dispozici,
se mohou do plo‰n˘ch lesnick˘ch v˘sadeb jako kostra vkládat skupiny nebo jednotlivci. Tímto zpÛsobem lze téÏ podporovat velikostní a tvarovou ãlenitost zakládan˘ch porostÛ.

Struktury v˘sadeb dﬁevin u vodních tokÛ:
jednostranná liniová v˘sadba s pravideln˘mi rozestupy - pro
revitalizace nevhodná;
oboustranná liniová v˘sadba v nepravideln˘ch rozestupech nouzové ﬁe‰ení v pﬁípadû, Ïe pro v˘sadbu není víc místa;
oboustranná v˘sadba v rozvolnûn˘ch liniích, doplnûná skupinami keﬁÛ - obstojné ﬁe‰ení pﬁi ãásteãn˘ch revitalizacích bez
moÏnosti rozãlenit trasu potoka;
nepravidelná v˘sadba skupin stromÛ a keﬁÛ - vhodné ﬁe‰ení
pro revitalizace;
nepravidelná v˘sadba skupin stromÛ a keﬁÛ u potoka
a v bocích nivy.
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¤e‰ení vegetace v komplexnû revitalizovaném úseku potoãní nivy:
- nepravidelné skupiny ol‰í, vrb a jilmÛ na
bﬁezích potokÛ;
- skupiny keﬁov˘ch vrb na severní stranû
velké tÛnû;
- skupinová v˘sadba stromÛ a keﬁÛ v nezalesnûném severním svahu údolí;
- plo‰né lesnické v˘sadby ol‰í a jasanÛ ve
vybran˘ch ãástech nivy, v nichÏ nebudou
udrÏovány stávající louky.

11.3 Vysazování stromu ãi keﬁe
O úspûchu v˘sadeb hodnû rozhoduje doba a kvalita provedení. Sází se na podzim do zamrznutí
nebo na jaﬁe do vyra‰ení. Pﬁi podzimní v˘sadbû se koﬁeny stromkÛ usadí a zaãnou dﬁív pracovat,
ov‰em sazenice je tﬁeba na zimu dobﬁe zalít a pﬁípadnû zamulãovat proti vymrznutí, resp.
vyschnutí (zasypat organick˘m materiálem). Jen nûkteré stromy vyhranûnû Ïádají sázení na jaﬁe,
tﬁeba bﬁízy a vût‰ina jehliãnanÛ. Kontejnerované sazenice mají ‰ir‰í rozsah doby v˘sadby neÏ prostokoﬁenné.
Sazenice nesmûjí zaschnout. Jemné koﬁenové vlá‰ení prostokoﬁenn˘ch sazenic bere za své na vzduchu a hlavnû na slunci velmi rychle. Meziskladování sazenic je nejlep‰í ve vlhké zeminû, ze dne na den
mÛÏeme pouÏít tﬁeba vlhk˘ch pilin, hoblin nebo listí. Vyslovenû nouzové je omotání koﬁenÛ mokr˘mi
hadry. Uchovávání sazenic ve vodû je chybné, koﬁeny zahnijí.
Jáma se kope o nûco vût‰í neÏ je koﬁenov˘ systém, resp. bal stromu. Poctivû a na svislo zatluãeme kÛl,
kter˘ by mûl b˘t nad zemí tak vysok˘, aby byl úãinnou oporou korunû stromku. Prostokoﬁenné sazenici
zastﬁíháme usekané konce koﬁenÛ na ãist˘ ﬁez do zdravého dﬁeva. Sazenice by mûla sedût v jámû tak,
aby jí povrch zeminy sahal tak vysoko, jako kdyÏ rostla ve ‰kolce. U roubovan˘ch ovocn˘ch stromkÛ
má b˘t místo pﬁiroubování nad zemí. Do koﬁenÛ sypeme stﬁídavû humusov˘ substrát a pÛvodní zeminu,
mÛÏeme prolévat vodou. Se‰lapujeme, aby stromek dobﬁe sedûl. Pro efektivní zalévání je potﬁeba
kolem stromku vytvoﬁit zemní mísu, v níÏ se bude drÏet voda. Stromek se pﬁiváÏe ke kÛlu popruhem
nebo tkalounem; stromek není úplnû pﬁitaÏen (ostatnû bude si je‰tû trochu sedat), ale úvaz po kÛlu
nesjíÏdí. Úvaz moÏno ke kÛlu pﬁitlouct lepenkov˘m hﬁebíkem. Vydatné úvodní zalití je podmínkou.
V˘razn˘m zástﬁihem se zredukuje koruna, a to i u balové nebo kontejnerované sazenice, aby ji naru‰en˘
koﬁenov˘ systém „utáhl“. S v˘jimkou ovocn˘ch stromÛ se v‰ak neﬁeÏe terminální v˘hon (hlavní v˘hon,
budoucí kmen stromu) a peãlivû se pﬁed po‰kozením chrání terminální pupen, aby strom dobﬁe a pﬁímo
„táhl“. Terminál je pﬁípustné ﬁíznout jenom pokud je nenapravitelnû po‰kozen˘ nebo nûjak vadn˘.
U podzimních v˘sadeb se ov‰em ﬁez koruny nechává na jaro, aby stromky ﬁezn˘mi místy pﬁes zimu
nevysychaly. Nakonec je vhodné sazenici zamulãovat – obloÏit organickou hmotou, která bude zadrÏovat vlhkost a tlumit buﬁeÀ.
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Bûhem kvûtna zarostou sazenice buﬁení a ty men‰í je tﬁeba obÏínat. ObÏínání je nutné zvlá‰tû v buﬁeni,
která by mohla sazenici porÛst a ohnout - svlaãce, svízely,… Posekan˘ materiál namulãujeme ke stromkÛm. Právû kvÛli obÏínání sázíme malé stromky v pravidelné pravoúhlé síti.

Co je tomu stromu? Nejãastûj‰í chyby pﬁi sázení stromkÛ:
- nekvalitní a zaschl˘ koﬁenov˘ systém;
- sazenice nekvalitního vzrÛstu;
- sazenice bez dobrého terminálu;
- pﬁíli‰ malé sazenice se ztratí v buﬁeni;
- pﬁíli‰ velké sazenice, nevhodné pro v˘sadby do krajiny - oh˘bají se, lámou a tvoﬁí prapodivná ko‰Èata;
- ‰patné uvázání ke kÛlu;
- ‰patn˘ nebo ‰patnû zatluãen˘ kÛl;
- neprostﬁíhaná koruna;
- neodstﬁiÏen˘ konkurenãní terminál.

11.4 Úsporné zpÛsoby ‰íﬁení nûkter˘ch dﬁevin
Vrby lze s úspûchem ‰íﬁit ﬁízky. Ujímají se pruty od tlou‰Èky cca 2 cm i pomûrnû tlusté kÛly. Pruty
délky kolem 1 metru i kÛly se zapichují zjara dostateãnû hluboko do mokr˘ch bﬁehÛ potokÛ a nádrÏí,
do krajÛ vlhk˘ch luk apod. VyÏadují dostatek svûtla, v zástinu se jim nebude daﬁit. Zapichování
jednotliv˘ch prutÛ b˘vá málo úãinné, zvûﬁ je ãasto úplnû zniãí. Vhodnûj‰í jsou v˘sadby v hust˘ch
skupinách.
Duby lze na obnaÏen˘ch plochách ‰íﬁit v˘sevem ÏaludÛ. Na podzim ihned po opadu se pod zdrav˘mi duby letními nebo zimními sesbírají Ïaludy. Nejlep‰í je hned vysévat Ïaludy do jamek hloubky
cca 4 cm, v síti o sponu cca 15 cm. Dobﬁe se seje do r˘h, nadûlan˘ch krumpáãem nebo motykou.
V˘sev se u‰lape. V˘sev mÛÏe rovnomûrnû pokr˘vat plochu nebo mÛÏe tvoﬁit vût‰í skupiny. Jednotlivé semenáãe, rostoucí dál od sebe, je obtíÏné chránit pﬁed buﬁení. Seté duby mohou kolonizovat
i jalovou naváÏku, na níÏ by se v˘sadby sazenic tûÏko udrÏely. Se semenáãi je potﬁeba mít trpûlivost,
ale proti v˘sadbám ‰kolkovan˘ch sazenic mají nepo‰kozené kÛlové koﬁeny, coÏ mÛÏe b˘t pro vznik
kvalitních jedincÛ podstatné.
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Pﬁirozenému semennému náletu ol‰í na plochy zasaÏené v˘stavbou apod., kde jsou v blízkosti
semenné stromy, lze vyjít vstﬁíc tím, Ïe koneãná úprava ploch se provede na podzim, pﬁed zimním náletem semen. V pﬁí‰tím roce uÏ se do této plochy nezasahuje. Pﬁes zimu také mohou silnû nalétávat javory
a jasany, na pﬁelomu jara a léta pak topol ãern˘.

11.5 ZeleÀ v projektu revitalizaãní stavby
Nezbytnou souãástí kaÏdého projektu revitalizaãní stavby je dokumentace v˘chozího stavu zelenû,
vymezení zásahÛ do ní a návrh nového ozelenûní. ZeleÀ stávající a nová musejí b˘t zachyceny v situaci stavby, v textové ãásti je uveden pﬁimûﬁen˘ kvantitativní a kvalitativní popis a rozpoãet.
Souãásti projektu ozelenûní:
• Dokumentace stávající zelenû. Jednotlivû jsou zakresleny stromy a keﬁe rostoucí v prostoru staveni‰tû. Zachycuje se velikost stromÛ (obvod kmene ve v˘‰ce prsou), plocha keﬁov˘ch skupin a jejich
zdravotní stav. Souvislé porosty stromÛ mohou b˘t uvedeny skupinov˘mi v˘ãty po plochách. Zachyceny jsou téÏ plochy ãi skupiny mlad˘ch náletÛ. V˘znamné exempláﬁe, bezprostﬁednû dotãené
v˘stavbou, je nutné zanést do situace, z níÏ vychází stavební projekt, na základû zamûﬁení. Vhodná
je fotodokumentace.
• Návrh kácení dﬁevin. Kácení je pﬁípustné jen v opodstatnûném rozsahu.
• Vymezení dﬁevin, které budou v prÛbûhu v˘stavby chránûny (bednûní, ohrady,…).
• Návrh jednotliv˘ch v˘sadeb stﬁedních (cca 0,8 aÏ 2 m) nebo velk˘ch (> 2 m) sazenic stromÛ. V situaci nebo doprovodném textu je uveden druh a velikost sazenice.
• Návrh skupinov˘ch v˘sadeb mal˘ch nebo stﬁedních sazenic - zákres skupin, v˘ãet a struktura druhÛ,
velikosti a rozpony sazenic.
• Návrh plo‰n˘ch v˘sadeb, vãetnû zapichování ﬁízkÛ - dtto.
• Návrh ploch urãen˘ch k vysévání semen (napﬁ. ÏaludÛ).
• Vymezení ploch, které budou ponechány pro pﬁirozen˘ nálet, a návrh postupu pro pﬁípad, Ïe se nálet
nevydaﬁí.
• V textové ãásti projektu jsou specifikovány druhy, velikosti a typy sazenic. Je popsána doba a technologie v˘sadby, vãetnû zpÛsobu ochrany pﬁed zvûﬁí. Je pﬁedepsána následná údrÏba v˘sadeb, popﬁípadû v˘sevn˘ch ãi náletov˘ch ploch. RovnûÏ je pﬁedepsán zpÛsob o‰etﬁení stávající zelenû, dotãené
stavbou - vãetnû oﬁezání po‰kozen˘ch vûtví apod.
Za standard dodávky ozelenûní se pokládá nejménû tﬁíletá záruka za v˘mûnu uhynul˘ch a po‰kozen˘ch
sazenic.

11.6 Zakládání travinobylinn˘ch porostÛ
V rámci revitalizaãních projektÛ vzniká obãas potﬁeba ozelenûní obnaÏené pÛdy travinobylinnou vegetací. ZpÛsob ﬁe‰ení je tﬁeba volit podle úãelu, kter˘ mÛÏe b˘t rozdíln˘ - napﬁ. stabilizace bﬁehÛ zemních
koryt nebo vytvoﬁení druhovû bohatého luãního porostu.
Obecnû b˘vá osévání ploch pﬁi revitalizacích problémové. V˘sledky v˘sevÛ obchodnû dodávan˘ch
smûsí jsou ãasto pochybné. Na první pohled ponûkud paradoxnû neb˘vá z pohledu ochrany pﬁírody
optimální pouÏívání obchodních tzv. druhovû bohat˘ch, kvûtnat˘ch smûsí. Tyto smûsi je moÏné zakoupit, av‰ak za nûkolikanásobnû vût‰í cenu neÏ bûÏnou travní smûs. Toto osivo je vytvoﬁeno ze semen
populací ze vzdálen˘ch území, a proto hrozí riziko tzv. „genetické eroze“, zpÛsobené zavleãením cizorodého genetického materiálu. (V˘jimkou a naopak vhodn˘m ﬁe‰ením mohou b˘t tzv. regionální smûsi,
které se v‰ak produkují zatím pouze ojedinûle, napﬁ. v CHKO Bílé Karpaty). Tato problematika je tedy
do jisté míry obdobná jako v lesnictví, kde se dÛraznû dbá na genetick˘ pÛvod semene a sazenic
dﬁevin.
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Z toho plyne doporuãení omezit v˘sevy, pokud k nim nelze uÏít speciálních regionálních smûsí, jenom na
nejnutnûj‰í míru, potﬁebnou ke stabilizaci svahÛ apod. Pro tyto úãely pak pouÏít bûÏnou travní smûs,
tvoﬁenou jen základními druhy. Ta dobﬁe splní technick˘ úãel, je relativnû laciná, nekontaminuje místní
spoleãenstva a naopak z ní vzniklé porosty budou postupnû druhy z místních spoleãenstev nejsnáze
prostoupeny.
Pokud v‰ak není technicky nezbytné urãitou plochu osévat, je lep‰í ponechat ji pﬁirozené sukcesi
(zarÛstání), kdy se na plo‰e bûhem nûkolika vegetaãních sezón ustálí spoleãenstvo stanovi‰tnû nejlépe odpovídajících druhÛ. Nûkdy je vhodné tuto sukcesi podpoﬁit a nebo usmûrnit. Nejlep‰í je takto
uãinit oddrolky z druhovû bohat˘ch a stanovi‰tnû analogick˘ch porostÛ z co nejbliÏ‰ího okolí. Tyto
oddrolky obsahující diaspory (rozmnoÏovací ãástice, v na‰em pﬁípadû vût‰inou semena) je moÏné sbírat ruãnû z nesklizen˘ch luãních porostÛ, mnohem efektivnûj‰í je v‰ak jejich získání z usu‰eného sena
z tûchto cenn˘ch luãních ploch.
Specifick˘m zpÛsobem obnovy a zakládání travních porostÛ je pﬁená‰ení drnÛ z druhovû bohat˘ch
luãních porostÛ. Tato ãinnost, oãekává-li se od ní víc neÏ pouhé technické odrnování, se v‰ak jiÏ neobejde bez souãinnosti s botaniky specializovan˘mi na problematiku luãní vegetace. Prvotním motivem
pro drnování v‰ak mÛÏe b˘t i snaha nezmaﬁit kvalitní vegetaãní povrch, pokud jiÏ dochází ke stavebnímu zásahu v botanicky hotnotnûj‰í louce. V takovém pﬁípadû je potﬁeba uváÏit, Ïe luãní porost nevyrostl z roku na rok a drn z této louky pﬁedstavuje hodnotn˘ materiál, kter˘ by mohl b˘t dobﬁe
vyuÏit, místo aby byl shrnut na jednu hromadu se spodní zeminou. Drn po sejmutí se ukládá do
nevysok˘ch rovnanin a co nejdﬁíve se aplikuje.
Pokud se investuje znaãná energie do vytvoﬁení druhovû bohat˘ch luãních porostÛ, je také zapotﬁebí,
aby byla zaji‰tûna i jejich údrÏba v budoucnosti. Odborn˘ návrh reÏimu údrÏbu tedy musí b˘t souãástí
projektu ozelenûní.
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